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RESUMO 

 

 

O presente trabalho visa esclarecer a relação proposta por Martin Heidegger entre arte e 

verdade, tendo por centro as transformações que a noção de verdade sofreu no decorrer do 

pensamento deste filósofo. Esta transformação se deve à mudança de abordagem para a 

questão do Ser. Assim, apresentamos dentro de uma perspectiva histórico-filosófica o modo 

como a noção de verdade foi sendo tratada no escopo deste pensar. Com este propósito, 

retomamos a crítica de Heidegger sobre a concepção tradicional de verdade, descrevendo os 

passos que o filósofo percorre nas suas obras: Lógica: a pergunta pela verdade (Logik: Die 

Frage nach der Wahrheit, 1925/26), e Ser e Tempo (Zeit und sein, 1927). Estas obras 

apresentam o movimento de fundar a verdade do enunciado, legada pela tradição metafísica, 

em uma verdade mais originária, a alethéia. Com isto, descrevemos a relação entre Ser e 

verdade, pois a verdade sendo compreendida enquanto alethéia traz à luz (Holen) o Ser, na 

medida em que desvela e revela sentido e significado para o mundo. Este mundo, nas 

considerações de 1927, estava ligado às condições existenciais do ser-aí (Dasein). Este 

tornou-se o fio condutor da questão proposta em A essência da liberdade humana: introdução 

à filosofia (Vom Wesen der menschlichen Freiheit. Einleitung in die Philosophie, 1930) e 

Sobre a essência da verdade (Vom Wesen der Wahrheit, 1930). Nestas obras retomamos a 

relação proposta entre verdade e liberdade, a fim de pensar acerca da essência da verdade. Em 

vista disto, a verdade surge desde uma abertura (Erschlossenheit) originária e esta abertura 

em A origem da obra de arte (Der Ursprung des Kunstwerkes, 1935/36) chamou-se de arte. 

Aqui, é investigada, finalmente, a relação entre arte e verdade. A arte se institui enquanto um 

jogo que, ao mesmo tempo, descobre e encobre o Ser, este jogo nasce do combate (pólemos) 

entre duas naturezas distintas, a saber: mundo (Welt) e terra (Erde). Este par revela-se 

enquanto essência da obra de arte, que é abrir um mundo. E, para que esta essência pudesse se 

configurar, fez-se necessário que Heidegger distanciasse a sua compreensão da concepção 

estética. Assim, nos esforçamos por explicitar a crítica de Heidegger a algumas estruturas do 

discurso estético. Por fim, tentamos demonstrar como a noção de verdade fora desvirtuada do 

movimento de desvelar e velar, ao qual os gregos denominaram de alethéia. Em suma, 

procurou-se esclarecer algumas noções de verdade, com o intuito de elucidar a formulação de 

que a arte é um acontecer da verdade. 

 

Palavras-chave: Arte, Verdade, Acontecimento, Heidegger. 



ABSTRACT 

 

 

This paper aims to clarify the relationship proposed by Martin Heidegger between art and 

truth, having as center the transformations that the notion of truth has undergone over the 

thought of this philosopher. This transformation is due to change of approach to the question 

of Being. Thus, we present within a historical-philosophical perspective how the notion of 

truth was being treated in the scope of this thinking. To this end, we return to Heidegger's 

critique of the traditional conception of truth, describing the steps the philosopher gives in his 

works: Logic: the question of truth (Logik: Die Frage nach der Wahrheit, 1925/26) and Being 

and Time (Zeit und sein, 1927). These works present the movement to establish the truth of 

the statement, bequeathed by the metaphysical tradition in a truth more originating, the 

alethéia. With this, we describe the relationship between being and truth, because truth being 

understood as alethéia brings light (Holen) the Being, to the extent that unveiling and veiling 

the sense and meaning for the world. This world, on the considerations of 1927, was attached 

to the existential conditions of Dasein. This became the conductor of question proposal in The 

essence of human freedom: an introduction to Philosophy (Vom Wesen der menschlichen 

Freiheit: Einleitung in die Philosophie, 1930) and On the essence of truth (Vom Wesen der 

Wahrheit, 1930). In these works we resumed the proposed relationship between truth and 

freedom, in order to think about the essence of truth. In view of this, the truth emerges from 

an opening (Erschlossenheit) originally, and this opening in The origin of the work of art (Der 

Ursprung des Kunstwerkes, 1935/36) was called art. Here it is investigated, finally, the 

relationship between art and truth. The art is established as a game that at the same time, 

discovers and conceals the being, this game is born of pólemos between two distinct natures, 

namely: world (Welt) and earth (Erde). This pair is revealed as the essence of the artwork, 

which is open up a world. And so that this essence could set it was necessary that Heidegger 

distanced his understanding of aesthetic concept. Thus, we strive to make explicit criticism of 

Heidegger to some aesthetic discourse structures. Finally, we try to show how the notion of 

truth was distorted movement of unveiling and veiling, to which the Greeks termed alethéia. 

In short, sought to clarify some notions of truth, aiming to elucidate the formulation that art is 

a happen of truth. 

 

Keywords: art, truth, happening, Heidegger.  
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1 INTRODUÇÃO  

 

 

À guisa de esclarecimentos, a presente dissertação percorre um caminho para 

esclarecer uma das reflexões de Martin Heidegger sobre a relação entre a arte e a verdade. 

Trata-se, na verdade, da tentativa de compreensão do percurso de pensamento de Heidegger 

ligado à  formulação da relação entre arte e verdade exposta pelo filósofo, pela primeira vez, 

em 1935/36. Certamente podemos afirmar que o encontro de Heidegger com os temas da arte 

e da verdade traça novos rumos para o pensamento deste autor. Como é proposto por Werle, o 

mundo intelectual questionava o engajamento do filósofo alemão nestes temas e se 

perguntava: “teria Heidegger abandonado a filosofia da existência e se dedicado [...] à 

estética”?
1
.  

Ora, a questão que alicerça o pensar heideggeriano é a pergunta pelo sentido do Ser. 

Heidegger, com a publicação da sua obra capital, intitulada Ser e Tempo (Sein und Zeit, 

1927), propõe como método a análise da facticidade (Faktizität) do ser-aí (Dasein)
2
 como 

modo de acesso para se pensar tal questão. Desta maneira, nesta obra a pergunta pelo Ser 

(Sein) é tratada a partir dos traços cotidianos que orientam os modos de ser do ser-aí (Dasein). 

No entanto, como observa Nunes
3
, este projeto ficou incompleto. Heidegger não escreveu a 

segunda parte da obra, e muito menos a terceira secção que comporia a primeira parte. Ora, 

Heidegger percebe que a analítica da existência oferece condições restritas e limitadas para o 

desenvolvimento do seu projeto filosófico, e, em vista disto, o filósofo abandona a via de 

1927, e se lança a interpelar o horizonte dos acontecimentos da verdade, da arte, da poesia e 

da linguagem. 

Heidegger, em 1935/36, especificamente, em A origem da obra de arte
4
 (Der 

Ursprung des Kunstwerkes), anuncia serem as obras de arte um dos lugares ‘privilegiados’ de 

                                                           
1
 Segundo Werle, a virada heideggeriana teria sido assim interpretada de maneira equivocada, sendo tratada 

como uma espécie de “[…] abandono, de fuga ou ‘misticismo’” (WERLE, apud WU, 2014, p. 129). 
2
 O ‘aí (das Da)’ é o espaço que abre e ilumina: o “aí não é um lugar que se contrasta com um lá (dort)” 

(INWOOD, 2002, p. 29). E enquanto este espaço, o Dasein é essencialmente abertura de possibilidades.  
3
 NUNES, 1986, p. 247. 

4
 Este ensaio é resultado de três conferências proferidas nos anos de 1935/36 na sociedade de ciências da arte de 

Freiburg, sendo elas: A coisa e a obra; A obra e a verdade; A verdade e arte. Mas, somente, em 1950 elas seriam 

pela primeira vez publicadas. Estas conferências traduzem o percurso meditativo de Heidegger para fazer uma 

ontologia da obra de arte, ou seja, fundamentar a relação proposta entre arte e verdade. Desta maneira, elas 

prefiguram a visada da obra de arte de um âmbito  ôntico para o ontológico. Para isto, Heidegger partirá da 

noção de obra de arte enquanto coisa, desde o seu caráter instrumental até chegar na noção de arte enquanto 

acontecimento apropriativo. 
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essencialização da verdade do Ser (Sein). Como se vê sugerido, neste ensaio esta essência 

apareceria por meio de cinco modos, quais sejam:  

 

o primeiro é a verdade enquanto obra, o segundo é o que decorre da ação fundadora 

de uma cidade – e ainda [o terceiro é] a experiência de proximidade do ente, [o 

quarto é] o sacrifício essencial (wesentliche Opfer) e [o quinto é] a pergunta do 

pensamento como questão do ser
5
.  

 

Desde esta perspectiva, a essencialização dá-se (es gibt) por meio ou da Arte, ou do Estado, 

ou da Ciência, ou da Religião, ou da Filosofia.  

Com esta afirmação chegamos à questão chave desta dissertação que, como já fora 

mencionado, toma como fio condutor pensar a relação entre arte e verdade. Nas elaborações 

de 1935/36 a arte será tratada enquanto aquela que abriga em sua essência o pôr-em-obra da 

verdade, em suma, a arte seria um acontecimento
6
 (Ereignis) da verdade. O que temos no 

ensaio é uma compreensão da arte desde uma visada ontológica.  

 A Estética, que consagrou a essência da arte a partir do par matéria (ὑλη- hyle) e forma 

(μορφή – morfé)
7
 e do gênio criador, se vê estremecida com a originalidade que Heidegger 

trata desta questão. A arte, desde os esboços heideggerianos, não é mais tida como a 

representação da subjetividade do artista, ela nada representa
8
, mas sim, torna visível. No 

tocante a tal característica, ou seja, de fazer ver, a arte, para Heidegger, mostra o horizonte 

que, por ela mesmo, vê-se aberto (eröffnet). 

 O aberto (eröffnet), ou melhor, o mundo (Welt) é um tema constante na filosofia 

hedeggeriana, ganhando várias faces no pensamento deste autor
9
. No ensaio de 1935/36 o 

                                                           
5
 HEIDEGGER, 1999, p. 50.  

6
 Segundo INWOOD (2002), Gerschehen é um termo frequentemente relacionado com Ereignis, sendo tratado 

como: “acontecimento, incidente, evento” (INWOOD, 2002, p. 3). Segundo Heidegger, o termo Gerschehen 

advém da mesma raíz que Geschichte (história), e por isso, o termo é usado na tentativa de instituir o sentido de 

história enquanto um evento, um acontecimento. Em vista desta compreensão, encontramos em MOOSBURGER 

(2014) o termo Gerschehen sendo usado para designar a obra de arte enquanto um acontecimento histórico, e já 

Ereignis para designar a obra de arte como um acontecimento, específico, em que o Ser se determina. Entretanto, 

em nosso trabalho utilizamos somente o termo Ereignis por compreendê-lo na sua forma mais ampla, a saber: 

“enquanto um acontecimento que institui o Anfang, ‘começo’, o essencializar do ser, a revelação inicial do ser 

que nos permite pela primeira vez identificar os entes”(INWOOD, 2002, p. 4). Desde esta perspectiva, 

relacionamos Ereignis com a arte, a fim de caracterizá-la enquanto este acontecimento inaugural que desvela o 

Ser histórico/historialmente. Com isso, também respeitamos a indicação da tradução de A origem da obra de arte 

por Maria da Conceição Costa. 
7
 Como sugere MOOSBURGER (2014), a forma (μορφή – morfé) se sujeitará à ideia (ιδέα). No capítulo III 

discutiremos sobre esta submissão.  
8
 Ver: SAFRANSKI, 2000, p. 351. 

9
 Segundo INWOOD (2002) a questão do mundo tem vários matizes em Heidegger: a primeira abordagem se 

apoia no mundo familiar, isto é, cotidiano que circunda o homem, encontrada em Ser e Tempo (1927). A 

segunda trata da discussão sobre o conceito de mundo, sendo elaborada em Sobre a essência do fundamento 

(1929), por fim, a terceira parte de uma comparação entre o homem como formador de mundo em contraposição 

às coisas e é explicitada em A origem da obra de arte (1935/36).  
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mundo (Welt) é tratado em vista da obra de arte
10

, e por isto, não deve ser pensado enquanto 

um espaço físico, geográfico que abriga os entes. Como nos esclarece Pasqua, o mundo “não 

consiste numa reunião de elementos distintos, mas numa totalidade articulada cujos elementos 

se imbricam uns nos outros”
11

. Aqui, o mundo que é instalado (Aufstellen) pela obra de arte, 

tem como tarefa tornar evidente a identidade histórica de um povo.  

No entanto, o instalar (Aufstellen) da arte não significa somente o fundar, o erigir de 

um mundo, o mero colocar. Mais do que isso, a instalação de um mundo é o instante desde o 

qual a obra de arte se projeta como um ‘espaço aberto’ no qual nós e as coisas presentes no 

mundo podemos nos revelar com uma nova feição, com uma nova ‘identidade’. Essa 

instalação (Aufstellen) de mundo (Welt) diz, fundamentalmente, sobre o momento 

constitutivo de ser, e é assegurada na medida em que é instaurada a sua dimensão ontológica, 

a saber: Terra (Erde)
12

.  

 O mundo (Welt), por ser pensado em consonância com o seu contrário terra (Erde), 

não pode mais ser tratado a partir das condições existenciais relativas ao ser-aí (Dasein), 

como em 1927
13

. Há uma mudança no trato desta compreensão, e isto deve ser destacado. Em 

A origem da obra de arte o mundo se mostra como um horizonte de significância, desde o 

qual o sentido de ser pode se desabrochar e se ocultar. O âmbito de ocultamento representa a 

sede de terra por esconder o mundo; este  repousa sobre terra (Erde). Segundo Pessoa,  

 

por esse encobrimento constitutivo do descobrimento, Heidegger indica que, de 

imediato e na maioria das vezes, a presença tem a tendência de se fixar numa 

compreensão habitual dos entes, desviando-se de seu acontecimento existencial. 

Fixando-se numa realidade já constituída de si e do mundo, a presença decai da 

possibilidade aberta em sua compreensão de ser
14

. 

 

Desde esta perspectiva, a abertura de uma compreensão/interpretação é possível porque faz 

parte do abrir o fechar. Isto é, o mundo que tudo abre e a terra que tudo recolhe permite que 

nós compreendamos a nós mesmos e as coisas que nos vem ao encontro.   

                                                           
10

 De acordo com Safranski, a noção de arte é atrelada à de mundo porque “o que ela desencadeia fecha-se em 

um mundo próprio que permanece transparente para o mundo em geral, mas de modo que o ato formador da 

imagem do mundo é vivenciável como tal. Assim a obra apresenta ao mesmo tempo a si mesma como força 

doadora de sentido, que munda (weltet) através da qual o ente se torna mais ente. Por isso [...] a essência da arte 

é o abrir no centro do ente um lugar onde tudo é diferente do que de costume” (SAFRANSKI, 2000, p. 352).      
11

 PASQUA, 1993, p. 35.  
12

 A arte compreendida como este acontecimento traz a problemática acerca do seu lugar original. Para 

Heidegger o espaço essencial da mesma não é propriamente um museu. A obra pertence ao mundo que por ela se 

viu aberto, pois, a obra de arte na sua natureza essencial surge a partir do enraizamento neste mundo alicerçado 

em terra. 
13

 É o contexto “em que”, de fato, o Dasein “vive” como Dasein” (HEIDEGGER, 2004c, p. 105). 
14

 PESSOA, 2007, p. 85. 
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Gadamer chama a atenção para esta nova ‘co’pertinência do mundo, e para ele “a 

importante intelecção aberta pelo ensaio heideggeriano sobre A origem da obra de arte é o 

fato de a ‘terra’ ser uma determinação necessária do ser da obra de arte”
15

, uma vez que a obra 

de arte surge do conflito entre essas duas unidades essenciais
16

. É ao som do combate 

(pólemos) que a obra de arte revela inicialmente o que Heidegger denomina como a 

mundanidade do mundo. Segundo Pasqua,  

 

a mundanidade é um conceito ontológico. Designa a estrutura de um momento 

constitutivo do ser-no-mundo. Porém, conhecemos este último como sendo uma 

determinação do Dasein (ser-aí). A própria mundanidade é, por consequência, um 

Existencial
17

.  

 

Em A origem da obra de arte, esse conceito ontológico será tratado a partir da análise 

fenomenológica que Heidegger faz da pintura de um par de botas
18

. E Heidegger anuncia, por 

meio da descrição fenomenológica do quadro de Van Gogh, que é na abertura do mundanizar 

que “[...]todas as coisas adquirem a sua demora e a pressa, a sua distância e proximidade, a 

sua amplidão e estreiteza”
19

. O mundo é revelado desde a mundanidade a partir do seu caráter 

circundante. Assim, o que aparece para nós não é somente o par de botas, mas todo o mundo 

campestre sob uma nova ordem, uma nova feição. E só aqui as botas podem ser o que são, isto 

porque a obra assegura na solidez (Verläßlichkeit) que lhe é própria o ser das coisas. Segundo 

Haar, a obra de arte: 

 

[...] apresenta uma coesão, uma unidade orgânica tão poderosa, que ela remete mais 

a si mesma que a qualquer outro ente em seu mundo. Toda obra digna desse nome 

retira-se do mundo, reflete-se em si mesma, e no entanto, mesmo estando voltada 

sobre si mesma, como que mostra um mundo, faz ver de um modo novo nosso 

universo cotidiano
20

.  

 

Compreender nos é possível porque nos é oferecida uma compreensão prévia do que 

seja o campo, a lida, o colher, o arar e a fatiga que nasce deste trabalho. Esta previdade, de 

maneira nenhuma, está relacionada a uma anterioridade no tempo, mas diz respeito ao fato de 

o homem/espectador já sempre possuir, como uma modalidade possível do seu ser, essa ou 

aquela compreensão dos entes que lhe vêm ao encontro no mundo. Mas no que tange a 

compreensibilidade da obra de arte enquanto tal, seria possível a compreensão de seu 

                                                           
15

 GADAMER, 2012, p. 338. 
16

 “O ser-obra da obra consiste no disputar do combate ente mundo e terra” (HEIDEGGER, 1999, p. 30).  
17

 PASQUA, 1993, p. 46.  
18

 Sobre a problemática trazida acerca da interpretação heideggeriana ver Capítulo III.  
19

 HEIDEGGER, 1999, p. 35. 
20

 HAAR, 2000, p. 6. 
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discurso
21

? Ora, segundo Fragoso
22

, nós compreenderemos o discurso aberto pela obra se, de 

fato, estivermos abertos para tal discurso, pois, “a pintura agora ‘me fala’ porque me coloco 

nessa postura e me permito que a referida experiência de abertura aconteça”
23

.  

Na interpretação que Heidegger faz do par de botas, o que a abertura 

(Erschlossenheit) faz aparecer são as coisas desde a sua instrumentalidade, ou melhor, da sua 

serventia
24

. Com a relação proposta entre coisa (das Ding), instrumento (Zeug) e obra de arte, 

o ensaio de 1935/36 se articula para esclarecer a especificidade desta relação. Em A coisa e a 

obra o filósofo reconduz as noções de coisa, propostas pela tradição metafísica, para o 

conceito de ser-para (um-Zu)
25

.  

Segundo Heidegger, a coisa (das Ding) fora compreendida em épocas distintas 

diversamente: na Antiguidade romana
26

, enquanto a coisa mesma (res), na Medieval, como 

feixe de impressões, e, por fim, no Modernidade objeto material
27

. No entanto, Heidegger 

defenderá que essas imbricações são reguladas pela serventia (Dienlichkeit). Esta é o traço 

fundamental para que a coisa ganhe o seu ser, a sua determinação. E, é por meio deste traço 

que a coisa se revela como isso ou aquilo, o que surge no encontro do homem com as suas 

possibilidades de ser. E, nesse encontro tanto o homem, quanto as coisas ganham juntos o seu 

ser, a sua determinação. Desta forma, a coisa compreendida por Heidegger desde o seu caráter 

de serventia, põe por terra as diferentes concepções da tradição.  

Desde esta perspectiva, nos é possível dizer que a coisa pensada a partir da sua 

serventia se mostra como um produto para
28

 (Erzeugnis Zeugnis für), isto é: a serventia 

evidencia a coisa como um produto fabricado (Anfertigung) para isto ou aquilo, e que nos 

esboços elaborados por Heidegger em 1935 é entendido como apetrecho. O apetrecho ganha 

                                                           
21

 FRAGOSO (2014) estabelece um contraponto à afirmação, exposta em 1935/36, de que foi a obra de Van 

Gogh que ditou a compreensão que Heidegger apresentou acerca dela. Para Fragoso, a compreensibilidade desta 

obra foi possível porque o próprio Heidegger nos lança a uma abertura hermenêutica e fenomenológica. Mais 

detalhes em: FRAGOSO, apud WU, 2014, p. 50-53.  
22

 Idem. 
23

 Ibidem, p. 52. 
24

 Como defende MOOSBURGER (2008), “será a partir da problemática suscitada acerca do que é uma coisa 

que [neste] ensaio de Heidegger irá centralizar a obra de arte como uma forma de não-encobrimento” 

(MOOSBURGER, 2008, p. 35).  
25

 Como é exposto por FIGUEIREDO (2005), embora a análise heideggeriana seja sobre um par de sapatos, 

sapatos que se dão a partir da sua serventia, que no caso do exemplo seria para a lida da camponesa com o 

campo, a obra de arte ultrapassa este nível ôntico, na medida em que o valor dos mesmos dá-se numa esfera 

ontológica. “São os sapatos de Van Gogh que nos tornam aptos a, retornando à experiência cotidiana, atribuir 

algum sentido a ela” (FIGUEIREDO, 2005, p. 455). 
26

 A compreensão de substância não corresponde a experiência original grega que pensava a coisa como aquilo 

que sempre ‘apareceu e de cada vez existe como aquilo que ocorre’.  
27

 HEIDEGGER, 1999, p. 17-19. 
28 Ser-para (um-zu) é um termo utilizado em Ser e Tempo (1927) no §15: O ser dos entes que vem ao encontro 

no mundo circundante, para referir ao caráter da manualidade, exprimindo o plano constituído do conjunto 

utensiliário,  que se revela no uso e no manuseio.   
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a sua determinação de ser no uso e no manuseio que dele fazemos. Apetrecho e obra são 

fabricados pelas mãos do homem. Como distingui-los então?    

Certamente, “o produzir da obra pelo artista, seja concebido à maneira da τέχνη [...] 

está condicionado à recepção da obra, à compreensão do ser que ela entreabre”
29

. Os gregos 

valiam-se desta mesma noção tanto para dizer acerca da manufatura, quanto para dizer sobre a 

arte. Heidegger, ao beber desta fonte, estabelece a relação entre o apetrecho e a obra a partir 

daquilo que está no cerne da técnica, a saber: o tirar o véu, o revelar do ente. O fio que conduz 

esta relação se afina na medida em que aquilo que vem à frente pelo fabricar do utensílio se 

difere daquilo que a obra revela. O que aparece se mostra sob aspectos diferentes. E o artista é 

aquele que se deixa afetar por aquilo que a arte
30

 mostra.  

A obra de arte pertenceria ao âmbito do que Heidegger chama de acontecimento 

apropriativo (das Ereignis) e não ao artista, como, em geral, a Estética sugere
31

. Segundo 

Vattimo
32

, Ereignis advém de sich ereignen, isto é, aparecer, ocorrer. Em 1935/36 este 

ocorrer está relacionado ao começo, ou melhor, à revelação do ser. A arte diz essencialmente 

sobre este aparecimento, esta origem. Nesse sentido, a arte se mantém próxima do próprio 

acontecimento da verdade, ganhando o sentido de ser o lugar em que se ‘põe-em-obra a 

verdade’, na medida em que a arte, em sua essência, é entendida como um lugar de 

emergência de mundo por meio da verdade.  

 Todo caminho que Heidegger percorre nas preleções de 1935/36 é orientado pela tese 

principal de que a arte é a abertura desde a qual a verdade pode ser manifestada. Porém, essa 

verdade não corresponde a uma adequação entre a coisa e o intelecto
33

, mas diz respeito a 

uma verdade mais original que, para Heidegger, está ligada às condições do desvelar e velar 

do ser. Por isto, a obra de arte se vê configurada no movimento do par mundo e terra, no 

                                                           
29

 NUNES, 1998, p. 401. 
30

 Como nos esclarece Vernant, “não são verdadeiramente artistas, artesãos, os autores da obra que produzem. 

Eles nada criam. [...] A obra possui mais perfeição do que aquele que a produz; o homem é menor que a sua 

tarefa” (VERNANT, apud NUNES, 1998, p. 401).   
31

 MOOSBURGER (2014) nos diz que “com a entrada da arte no horizonte da estética, a arte afasta-se de sua 

origem, e passa de uma experiência ‘onde o acontecimento da verdade está em obra’ para uma simples vivência 

de um sujeito apreciador de obras de arte” (MOOSBURGER, 2014, p. 55).  
32

 VATTIMO, 2000, p. 66. 
33

 Seguindo o curso de 1925/26 a verdade não se encontra nem na proposição, ou ainda, que não é adequação, 

assim como era definida pela tradição. A verdade há muito foi pensada com a adequação, e esta é o modo como 

o verdadeiro pode ser aplicado tanto na coisa (res), quanto ao enunciado, isto é, é verdadeiro. No entanto, 

Heidegger defenderá que para que esta noção tradicional se dê, faz-se necessário, primeiramente, que o ente se 

manifeste enquanto tal, desta forma, há um acontecimento que possibilita a verdade enquanto adequação, e a este 

acontecer Heidegger denominou de apofântico, que em 1927 fora pensado como alethéia. 
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descobrir e no encobrir do Ser. A este movimento foi dado o nome de alethéia, isto é, de 

verdade. A partir disto, Heidegger afirma que a arte é “[...] um acontecer da verdade”
34

. 

 Perante esta formulação, a nossa dissertação se estruturará em torno dos esboços 

heideggerianos acerca da noção de verdade, a fim de trazer à luz (Holen) o esclarecimento 

para a questão-chave do nosso trabalho. Esta se singulariza como relação entre arte e verdade. 

Para tanto, o trabalho se dividirá em três capítulos, respeitando a ordem cronológica em que 

os conceitos de verdade aparecem no escopo da filosofia de Martin Heidegger. Passemos, 

então, para a estruturação dos capítulos. 

No primeiro capítulo, intitulado Da verdade da proposição à verdade do logos: 

buscando o sentido original para a verdade, evidenciaremos o movimento heideggeriano de 

recondução da verdade ligada ao enunciado para um sentido mais originário enquanto 

mostração de ser (logos). Esta mostração está alicerçada na intuição, e, em 1927, será 

pensada a partir do âmbito da facticidade (Faktizität) do ser-aí (Da-sein). Para tanto, 

assumimos como principais obras estudadas os escritos: Lógica: a pergunta pela verdade 

(Logik: Die Frage nach der Wahrheit, 1925/26), e obra Ser e Tempo (Zeit und sein, 1927).  

Em Lógica: a pergunta pela verdade, é formulada uma crítica à compreensão da 

noção grega de logos pela tradição. Esta, segundo Heidegger, reconduziu o termo grego para 

o enunciado, isto é, para a proposição, e em consequência disto o logos perdeu o seu sentido 

como mostração de Ser. E, enquanto mostração de ser, a pergunta em 1925/26 é ligada à 

verdade. Com o intuito o de fundar a noção de verdade numa esfera mais original, Heidegger 

realça que a mostração é anterior à enunciação, sendo esta última secundária e não original, 

como se acreditava ser.  

As elaborações de 1925/26 desconstroem o vínculo tradicional entre proposição e 

verdade, destacando a relação entre conteúdo proposicional e intuição, defendendo que a 

principal função da verdade intuitiva é trazer à presença o que é por ela, uma vez, intuído. 

Com isto, temos que a verdade no enunciado  funda-se no estatuto fenomenológico da relação 

entre pensado e aparição. Em Husserl, isto foi pensado como relação entre visado e intuído. A 

base da noção de verdade neste esboço heideggeriano apresenta um enfoque fenomenológico 

explícito, o que claramente resulta da influência de Husserl. Desde o horizonte da 

fenomenologia, os  entes se mostram com seus respectivos horizontes de aparição. E o que 

deve ser enfatizado não é senão o próprio ato de aparição do mundo e não o de uma relação a 

priori entre consciência e objeto.  

                                                           
34

 HEIDEGGER, 1999, p. 57. 
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O modo de acesso à compreensão desse horizonte de mostração da verdade dá-se sob a 

forma da facticidade (Faktizität). Dentro da facticidade esta abertura (Erschlossenheit) será 

pensada enquanto modo do ser-aí (Dasein) ser no mundo, e dá-se (es gibt) a partir da 

estrutura existencial do ser-aí (Dasein), ser-descobridor (Entdeckend-Sein). Assim, o ser-aí 

(Dasein) é capaz de abrir-se e desvelar sentido para si e para as coisas com as quais ele lida. O 

descobrir é possível desde a compreensão/ interpretação. Esta última, nada mais é do que a 

realização de uma possibilidade de ser no desempenho de uma ocupação/preocupação a partir 

de um comportamento adequado.  

Justamente em Ser e tempo é enfatizado o interpretar/compreender o ‘espaço’ 

originário de constituição de sentido. Isto porque, destas condições prévias surge a abertura 

originária chamada por Heidegger de disposição (Verfügung). Desde esta perspectiva, temos 

então que o ser-descobridor (Entdeckend-Sein) é o fundamento, em 1927, para a verdade. 

Mas para que aconteça a apropriação do comportamento, é reclamado que o ente seja 

desvelado. Este caráter de desvelamento será pensado enquanto alethéia. Esta se vê tratada 

como ‘dinâmica’ do velar e do desvelar, sendo que o que se faz velado é, para Heidegger, o 

mais originário. Este jogo é pensado enquanto abertura (Erschlossenheit). Esta não é somente 

revelação, mas igualmente, é decadente e encobridora.  

A fim de pensar acerca da especificidade da alethéia, abrimos o capítulo II, intitulado 

de Verdade e liberdade: sobre a essência da verdade, com a questão do desvelamento do ser 

enquanto possibilidade de manifestação do ente. Para isto, enfocamos como obras principais, 

Sobre a essência da verdade (Vom Wesen der Wahrheit, 1930), e A essência da liberdade 

humana: introdução à filosofia (Vom Wesen der menschlichen Freiheit. Einleitung in die 

Philosophie, 1930), em vista de pensar acerca da essência da verdade enquanto liberdade, 

bem como acerca de sua ‘antiessência’.  

Em Sobre a essência da verdade (Vom Wesen der Wahrheit, 1930) nos é apresentada a 

seguinte formulação: “a abertura que mantém o comportamento, aquilo que torna 

intrinsecamente possível a conformidade, se funda na liberdade. A essência da verdade é a 

liberdade”
35

. Assim, com intuito de fundamentar a relação liberdade-verdade, Heidegger 

retoma a verdade da proposição introduzindo que a verificação se cumpre na manifestação do 

ente. Para que esse ente se manifeste, nesta elaboração, é preciso que se estabeleça o que o 

filósofo denominará como fundamento ontológico da liberdade, a saber: o deixar-ser 

(Gelassenheit). Esta seria uma estrutura de sentido, na qual o ser-aí (Dasein) habita. O tema 

                                                           
35

 HEIDEGGER, 1989b, p. 127.  
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da liberdade aparecerá atrelado ao ser-aí por meio da transcendência. Esta se revela na 

capacidade que o ser-aí tem de, sempre e de novo, ultrapassar-se. O horizonte da 

transcendência do ser-aí (Dasein) será tematizado a partir do caráter ontológico que funda a 

possibilidade das coisas virem ao nosso encontro no mundo. Este caráter será possível desde o 

que Heidegger denominou de deixar-ser (Gelassenheit), que nada tem de subjetivo, ou seja, 

não se trata da vontade ou não vontade do ser-aí. Trata-se, sobretudo, de uma condição 

necessária para a sua estruturação enquanto projeto.  

Em A essência da liberdade humana: introdução à filosofia (Vom Wesen der 

menschlichen Freiheit. Einleitung in die Philosophie, 1930), Heidegger fundará tal condição 

na espontaneidade do ser-aí (Dasein). E a partir do caráter espontâneo, a liberdade é 

autonomia do homem frente ao horizonte de sentido que surge. É neste horizonte que o ser-aí 

se encontra projetado. Não se trata de uma escolha, mas de uma condição de ser, 

especificamente, do aí do ser. Por isso, a liberdade será o abandono do ser-aí às suas próprias 

condições de possibilidade. É entrega ao aberto, e esta entrega tanto pode deixar-ser que o 

ente seja (desvelado), quanto não o seja (velado). O que Heidegger acaba por evidenciar é que 

faz parte da estrutura da verdade, pensada a partir da sua essência, o jogo de mostrar e se 

esconder.  

Tal jogo ganha um lugar especial nas elaborações de 1935. E este espaço recebe o 

nome de obra de arte. Com isto, caminhamos para o nosso último capítulo que nasce com o 

título de Sobre a verdade e a arte. Assumimos a tarefa de esclarecer a formulação de que a 

arte é um acontecimento da verdade, apontando algumas das consequências que tal 

formulação traz para o âmbito da estética e para a tradição metafísica de modo geral. A obra 

acontece a partir de um combate originário, entre mundo (Welt) e terra (Erde). Em vista disto, 

esclareceremos acerca da natureza deste par essencial. Por fim, buscaremos demonstrar o 

desvirtuamento da noção de alethéia. As obras principais deste capítulo são A origem da obra 

de arte (Der Ursprung des Kunstwerkes, 1935/36), e Ser e verdade (Sein und Wahrheit, 

1936/37). 

 A arte se mostra, em 1935/36, como um dos modos originários de a verdade acontecer. 

Aqui, a arte é pensada enquanto este espaço devido ao seu caráter produtor (poético) de 

sentido. Nela, defende Heidegger, está em jogo a manifestação do ser. Esta manifestação foi 

pensada como verdade, e advém do combate entre mundo (Welt) e terra (Erde). Como 

veremos, este par é responsável pela instituição da arte enquanto obra de arte, já que é a partir 

do desvelamento de mundo e da ocultação de terra que a obra de arte se origina.  A noção de 

mundo é exposta em contraposição à de terra e estes contrários se complementam. O mundo 
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que tudo abre e a terra que tudo retrai dão condições, a partir de um combate, para que a obra 

ganhe sua natureza enquanto histórica, ou seja, enquanto o que institui uma época da ‘história 

do Ser’
36

. É nessa luta de contrários que se dá a condição para determinação dos entes no 

universo das artes. O ser é gerado na obra de arte como resultado do combate entre mundo e 

terra. A obra então, nada mais é do que o resultado desta tensão. Mundo e terra dão 

corporeidade ao desvelamento e velamento, à medida que faz imergir a clareira (Lichtung) –

verdade.  

A verdade será tratada como esse espaço, esta clareira que ao mesmo tempo mostra, 

mas também esconde. Ela sinaliza e ao mesmo tempo simboliza o mundo que foi por ela 

aberto, mas que também esconde. A arte enquanto abertura da mundo não, mais, estaria ligada 

às condições do ser-aí. Mas é igualmente originária, na medida em que a arte será responsável 

pela revelação de sentido e identidade ao ser-aí e ao mundo. Por este ‘co’pertencimento, a arte 

se revela sob o estatuto de um acontecimento, a saber: Ereignis (acontecimento apropriativo), 

vendo-se transfigurada como momento de eclosão de Ser. Este acontecimento é revelação de 

mundo em torno do qual e a partir do qual tudo se recolhe. Em vista disto, a arte ganha seu 

aspecto histórico/historial, já que se trata da própria abertura dentro dos seus aspectos 

culturais, sociais, etc, e, igualmente da possibilidade desta abertura vir a ser em sentido 

historial. 

 Aos poucos, a arte perde seu caráter em vista não só do mercado da arte e da sua 

estetização, mas também, do desvirtuamento pelo qual a noção de verdade passa. Com o 

intuito de evidenciar a mudança da essência da verdade, lançaremos mão da compreensão que 

Heidegger traz acerca do primado da ideia sobre a noção de desvelamento. De acordo com o 

filósofo, é presente na Alegoria da caverna, de Platão, o traço deste primado, já que, de 

acordo com Heidegger, naquele espaço (o da caverna) é a ideia que orienta o olhar do 

prisioneiro. Lá, na caverna, Platão deixa evidente que o Ser só é acessível sob a forma de 

ideia, precisamente, a do Bem (agathós). O olhar dos prisioneiros é regulado pela retidão 

(orthótes) a esta ideia, e esta retidão (orthótes) é responsável por concordar o olhar com a 

ideia da coisa visada.  

Nas elaborações de Heidegger, a verdade como correção é impossível de ser pensada 

sem a verdade como desvelamento. Para ele, a alethéia é o fundamento da verdade platônica, 

ou seja, verdade enquanto correção. E a cegueira, a dissimulação e a errância, renegadas por 

Platão, são, para Heidegger, momentos da verdade, verdade essa que Heidegger chamou de 
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 Ver CAMPOS (1992) para mais detalhes sobre a compreensão de arte enquanto aquela que institui o Ser em 

uma época. 



20 

mais originária. Para nós, a possibilidade de ir ao que é mais originário, dar-se-á por meio da 

arte. Ao final deste caminho o que assim se espera, perante a envergadura da questão, é ter 

aberto um espaço para pensar e questionar acerca da importância da relação entre arte e 

verdade. 
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 2 CAPÍTULO I - DA VERDADE DA PROPOSIÇÃO À VERDADE DO LOGOS: 

BUSCANDO O SENTIDO ORIGINAL PARA A VERDADE 

 

 

 É a partir da problemática que se faz presente em Lógica: a pergunta pela verdade 

(Logik: Die Frage nach der Wahrheit)
37

, obra de 1925-26, que fundamentamos o nosso 

primeiro passo no sentido de compreender os matizes que a questão da verdade
38

 assumiu no 

decorrer da filosofia de Martin Heidegger. Este escrito é resultado do retorno de Heidegger a 

Lotze e a sua noção de validade.  

 À guisa de esclarecimento, atentemos para o fato de que anteriormente Lotze já havia 

influenciado Husserl na interpretação que esse último faz da doutrina das ideias e da lógica 

platônica. Entretanto, como nos explica Jean-François Courtine
39

, o conceito de validade em 

Husserl ganhará clareza é na crítica empreendida ao psicologismo. Nela é elaborado o 

arcabouço conceitual de uma ciência dos vividos da consciência – a fenomenologia – que se 

ampara metodologicamente na busca de validade universal
40

. Heidegger é herdeiro desta 

filosofia e nos seus escritos de 1925-26 interroga a identificação proposta pela tradição 

metafísica entre juízo/proposição, por um lado, e verdade/ validade, por outro. Mediante isso, 

foi necessário a Heidegger resgatar uma relação mais originária para tais conceitos.  

  A obra heideggeriana começa com a tentativa de contrapor a lógica tradicional e a 

lógica, denominada por Heidegger, de filosofante, a fim de evidenciar que houve um 

enfraquecimento do pensamento grego com a divisão feita, posteriormente, entre λόγος, ἦθσς 

e φύσις, originando respectivamente as disciplinas Lógica (λόγος), Ética (ἦθσς) e Física 

(φύσις). Como consequência desta divisão, o λόγος – enquanto lógica – foi reconduzido para o 

enunciado, isto é, para a proposição, perdendo, segundo a crítica heideggeriana, o seu tônus, o 

seu sentido vivo como mostração de ser. Como nos adverte Courtine, fez-se mais do que 

preciso que este sentido fosse resgatado, e para tanto, segundo Heidegger, 

 

se queremos conquistar um conceito mais vivo da lógica, isso quer dizer que nos é 

necessário interrogar de maneira mais penetrante aquilo de que ela é ciência. [...] O 
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 Escrito do período de Marburg, semestre de inverno de 1925-26. 
38

 Todas as traduções das citações em língua estrangeira, especificamente, dos textos 1925 e 1927, foram feitas 

pela autora.  
39

 COURTINE (1996). 
40 Como é sabido, o que ligou Husserl à filosofia foi o desejo de estabelecer uma ciência rigorosa, o que o 

conduziu de problemas matemáticos aos cursos de Franz Brentano, durante os anos de 1884 a 1886, em Viena. 

Isso marca incisivamente uma nova fase no pensamento de Husserl, em que “entusiasmado pela Filosofia, 

resolveu dedicar-se exclusivamente a ela, no impulso veemente de lhe encontrar uma fundamentação, capaz de 

sustentar também todas as outras ciências” (FRAGATA, 1962, p. 12).  
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tema da lógica é a palavra, pela óptica de seu sentido fundamental: fazer/deixar ver o 

mundo, o ser-aí humano, o ente em geral
41

.    

  

 Ora, é por estar guiado por esta tarefa que Heidegger desloca a pergunta inicial sobre o 

estatuto da lógica como ciência para a pergunta acerca da verdade
42

. Deste modo, 

encontramos na obra de 1925-26 uma análise sobre o modo como a verdade foi tratada desde 

Aristóteles. Heidegger incidirá sua análise, especialmente, sobre a Metafísica, a fim de revê-

la.  

 Observamos então que a verdade ao longo da tradição foi caracterizada como a 

verdade da proposição. Esta noção vê-se fundamentada a partir de duas teses, que, 

principalmente, nos esclareceriam a questão sobre o lugar da verdade: “1) [...] o lugar da 

verdade é a proposição; 2) a verdade é concordância do pensamento com o ente”
43

. 

Certamente, aqui a verdade é abrigada na proposição e por isso é pensada como uma 

determinação, uma qualidade da mesma. Esta compreensão da proposição como condição de 

possibilidade da verdade enquanto tal vinculou-se a Aristóteles. 

  Segundo essa interpretação, foi este filósofo grego que definiu, pela primeira vez, “o 

conceito de verdade, concretamente, como concordância do pensamento com o ente”
44

. No 

entanto, Heidegger, nos seus estudos da referida obra aristotélica, nos alerta sobre o equívoco 

de vincular tal concepção de verdade à filosofia aristotélica. Sobre isto Heidegger nos diz: 

“nem Aristóteles expôs as primeiras teses que citamos, nem ele ensina de fato nem 

indiretamente, o que elas afirmam”
45

. E, devido a isso, Heidegger propôs uma revisão para 

esse conceito de verdade que se vê assinalado nas teses citadas inicialmente. 

 Esclareçamos: se a proposição é verdadeira significa que a enunciação, ao ser 

pronunciada, deve se conformar com o que é intuído, isto é, com aquilo que se manifesta. A 

palavra intuir tem suas raízes no latim intueor, significando o olhar para, o voltar-se para, o 

contemplar. Em Heidegger, há uma correspondência entre o interpretar e o intuir, uma vez 

que “Deuten e Deutung sugerem [uma] intuição ou uma inferência inspirada [...] em nada 

além de um sinal
46

”. Assim, ambos os termos são usados de maneira informal. Entretanto, nos 
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mostração do ser no mundo, já que o λόγος foi tratado como força geradora de revelação de ser. Essa força não é 

senão pensada por Heidegger como abertura (Erschlossenheit), ou melhor, como um acontecimento da verdade. 
43

 HEIDEGGER, 2004b, p. 108.  
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escritos de 1925-26, o intuir é empregado de maneira muito específica, em que é descrito 

como uma conduta constituinte da estrutura do psíquico
47

, da qual a intencionalidade faz 

parte. A fim de melhor elucidar a apropriação da relação entre intencionalidade e intuição, 

faz-se necessário um excurso pelas filosofias de Brentano e Husserl, com as quais Heidegger 

dialoga.  

 

2.I.1 Sobre o conceito de intencionalidade em Brentano 

  

 Como nos esclarece Mario Ariel González Porta, a noção de intencionalidade é 

problematizada no contexto do século XIX por Franz Brentano, sendo tratada nos escritos de 

1862 de modo mais geral, simplesmente, como afirma Heidegger, como um “dirigir-se a 

algo”
48

. No entanto, é em 1874, especialmente, em Psicologia do ponto de vista empírico 

(Psychologie vom empirischen Standpunkt) que a intencionalidade será estudada de forma 

mais sistêmica, nela o intencional  

 

[...] aparece como propriedade de certos objetos e não de “atos” ou da relação da 

consciência com algo. [...] Intencionalidade é um atributo dos objetos da consciência 

e não uma relação da consciência a uma entidade exterior a ela
49

 .  

 

Justamente, é por tentar estabelecer o estatuto da intencionalidade que Brentano investiga os 

modos pelos quais é possível apresentar uma outra relação entre o que se dá externa e 

internamente à consciência, rompendo a subordinação dos fenômenos psíquicos aos 

fenômenos físicos, com o fim último de fundamentar a psicologia enquanto ciência. Isso 

                                                                                                                                                                                     
de revelar algo. O sinal está ligado ao sentido encoberto. Já a remissão é pensada como a relação que é tecida 

como referência de uma coisa a outra. Segundo Inwood, a noção de sinal é um regresso à filosofia husserliana. 

Nas Investigações Lógicas (Logische Untersuchungen, 1901) esta noção é pensada enquanto signo (Zeichen). 

Serra, em Do sentido da lembrança em Edmund Husserl, nos diz que Husserl marca uma distinção entre os 

signos, a fim de pensar acerca da manifestação do sentido. Ora, “no interior do gênero o signo (Zeichen) 

diferencia-se entre indicação (Anzeichen) e expressão (Ausdruck); por sua vez, no interior da espécie indicação 

(Anzeichen), Husserl distingue entre indicação no sentido de marca ou sinal e indicação em sentido próprio. O 

primeiro tipo (marca ou sinal) ocorre, por exemplo, no caso de monumentos que remetem à pessoa ou coisa 

através deles representados, bem como traços de memória que remetem à situação rememorada. Já a indicação 

em sentido próprio se dá, para Husserl, quando tais signos, ao se tornarem pensados, atuam como indício para 

outro signo ou representação” (SERRA, 2009, p. 4).  
47

 Especificamente na sua obra Psicologia do ponto de vista empírico. No que diz respeito à questão da verdade, 

no psicologismo “a verdade se vê confundida com as próprias operações mentais de cada indivíduo” (STEIN, 
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 HEIDEGGER, 2004b, p. 83. 
49

 PORTA, 2014, p. 33.  
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ocorre via o recurso à tradição metafísica, por um lado, e aos resultados da psicologia 

empírica experimental, por outro
50

. 

 Observemos que Brentano não só consagra a Psicologia enquanto ciência, mas, 

sobretudo, influencia o nascimento de uma nova corrente, qual seja: a fenomenologia. 

Heidegger encontra-se entusiasmado com os avanços que Brentano traz para o pensamento de 

sua época, e nas elaborações de 1925-26 lança mão da noção de intuição. Nesta, o intuir será 

tratado como “[...] ter o próprio ente captando-o em seu estar corporalmente presente”
51

, ou 

seja, o tender da consciência para a coisa. O que Heidegger deseja mostrar desde essa 

perspectiva é o movimento de aparição do ente, e neste movimento relativo à proposição está 

em jogo um voltar-se, um referir-se a algo que previamente já se mostrou.  

 No tocante a tal compreensão, a verdade da proposição nada mais é do que expressão 

da intuição. Este novo horizonte que se estabelece a partir da relação entre verdade e 

conhecimento será fruto da influência de Husserl sobre Heidegger, já que a noção de verdade 

na fenomenologia husserliana, ao vincular o idealismo e o intuicionismo, afirmou-se, para 

Heidegger, como o enunciar a si mesmos dos fenômenos
52

. Em Heidegger, a verdade sai da 

alçada da proposição à medida que, primeiramente, o intuído deve ser descoberto. Aos poucos 

se desconstrói o vínculo tradicional entre proposição e verdade, e se estabelece a partir da 

relação entre conteúdo proposicional e intuição uma nova forma para se pensar a questão da 

verdade.  

 A intuição deve trazer à presença o que é por ela intuído. Essa compreensão de 

verdade intuitiva remonta ao que os gregos
53

 chamavam de verdade noética. Noético deriva 

de νοεΐν (noein) que, por sua vez, representa a capacidade imediata de perceber, de intuir. Por 

esse lado, a verdade noética coincide com uma apreensão imediata da realidade ou da verdade 

de um objeto, isto é, um tipo de cognição semelhante à percepção sensível, e que, por isso, 

recebe um caráter intuitivo e direto. Direto porque o νοον (nóos) é capaz de captar esta mesma 

realidade. Desta maneira, esta analogia descrita em 1925-26 entre verdade da intuição e 
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 SERRA (2010), em Prolegômenos para uma crítica do (in)consciente, descreve que “para Brentano, os 
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verdade noética se justifica na medida em que ambas ganham a sua verdade a partir da 

relação fenomenológica entre pensado e aparição
54

.  Vejamos o que Heidegger nos diz:  

 

isto é, a proposição é verdadeira porque é membro da relação que é verdade. [...] A 

relação de identidade é entre o intuído e o intencionado. A validade no sentido de ser 

da verdade da proposição, está agora reduzida à verdade em si, no sentido de 

identidade. Daí resulta que a verdade da proposição – no sentido de validez – é um 

fenômeno derivado que se fundamenta na verdade da intuição
55

 . 

  

 Muito embora tenhamos retomado Aristóteles para pensar esta relação de identidade 

entre a coisa e suas determinações, no tocante a tal relação, Heidegger nos diz que é ela que 

fundamenta o conteúdo daquilo que se vê anunciado, ou seja, intuído, por isso, é verdadeira. 

O que fica demonstrado é que a verdade da proposição legada pela tradição é derivada da 

verdade da intuição
56

. Certamente, este destaque se justificará porque neste momento  

 

verdade é uma determinação do conhecimento. Mas, o conhecimento se determinou 

como intuição. [E] nem todo o conhecimento é uma intuição, mas a intuição é um 

autêntico conhecimento
57

.  

  

Assim, a verdade da proposição, sendo derivada, não poderia ser pensada como o lugar, o 

abrigo da verdade. A impostação heideggeriana é uma resposta à crítica de Husserl ao 

psicologismo, como mostraremos a seguir.  

 

2.I.1.1 Do psicologismo a uma fenomenologia transcendental 

  

 Foi a partir da necessidade de se estabelecer uma teoria do psiquismo mais metódica e 

sistemática que Brentano ocupou-se de algumas teorias tradicionais, a saber: 1) a aristotélica, 

2) a de Stuart Mill, e por fim 3) a herança positivista.  

 Decerto, influenciado pelos estudos aristotélicos, Brentano ganha precisão conceitual e 

a concepção ontológica necessária para o desenvolvimento do seu projeto de transformar a 

psicologia dos fenômenos psíquicos em uma ciência. Sob influência de Mill, Brentano 

desenvolve um interesse pela lógica e pela filosofia da linguagem, o que mais tarde 
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caracterizará, também, o seu sistema. E, por fim, com a leitura de Comte e outros autores 

positivistas, Brentano ganha o tônus empírico
58

 necessário para a fundação da sua psicologia. 

Para Brentano, Comte é merecedor dos créditos por ter reformulado a ciência. De modo geral, 

sob tais influências o pensar brentaniano adquire “[...] um caráter antiespeculativo, uma 

preocupação com a clareza e a precisão conceitual, uma atenção à experiência, em suma, uma 

aspiração científica”
59

.   

 Para Brentano, somente os fenômenos podem ser objetos do conhecimento. E 

mediante isso, ele distinguirá dois tipos de fenômenos, quais sejam: os físicos e os psíquicos. 

Segundo André Dartigues
60

, é o modo como percebemos os fenômenos que possibilita um 

conhecimento sobre os mesmos, bem como a sua classificação. Dentro da classificação 

proposta por Brentano os fenômenos físicos são aqueles estudados pelas ciências naturais, já 

os psíquicos pela psicologia. Mais tarde, Husserl proporá que a afirmação da primazia dos 

fenômenos psíquicos substitui (ersetzt) o dualismo cartesiano.  

   Acerca da intencionalidade dos fenômenos psíquicos, esclarece-nos Teixeira: 

 

[...] o dar-se de um fenômeno psíquico na percepção interna envolve em si um 

componente relevante que não é encontrável em fenômenos físicos que são dados na 

percepção externa. Se, por um lado, ver uma cor é um fenômeno especificamente 

psíquico por aparecer como contendo em si uma cor vista, por outro lado a cor é um 

fenômeno especificamente físico por se dar justamente como o objeto de um 

fenômeno psíquico, nomeadamente como um objeto de uma percepção externa
61

.  

 

Isso equivale a dizer que os atos psíquicos estão ‘co’relacionados a um objeto visado, este 

será chamado por Brentano de objeto imanente. O que temos, a partir de Brentano, é uma 

ligação entre o conceito de intencionalidade e os fenômenos psíquicos. É preciso notar que o 

conceito de intencionalidade assumirá traços peculiares, a princípio porque é por meio dele 

que Brentano estabeleceu a diferença entre fenômenos físicos e psíquicos. Além disso, a 

teoria da intencionalidade será, também, desdobrada como fundamento ontológico por 

Brentano, em princípio como base para a psicologia empírica.  

 Ora, colocar à frente o projeto de refundar a psicologia empiricamente significa 

reconduzir a noção de intuição pensada pela tradição para uma base intencional e, em seus 

limites, ontológica. Em outras palavras, a tarefa brentaniana seria a de reelaborar a noção 
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tradicional, especificamente da Escolástica, segundo a qual “[...] a alma toma conhecimento 

das coisas recebendo em si própria exclusivamente a forma (specie) dessas coisas e, [é] assim, 

que uma coisa enquanto conhecida ou aprendida pela mente toma o modo de ser específico de 

uma coisa concebida ou de ser objeto da consciência”
62

. Brentano se apropria dessa 

formulação para afirmar a realidade do próprio ato intencional. Isto é, ao ato de representar 

cabe, sobretudo, atribuir objetividade ao seu ‘co’rrelato, ou seja, estabelecer um estatuto 

objetivo para o ‘co’relato intencional.  

 Ao defender a relação intencional para os objetos da consciência Brentano introduz 

um novo elemento nesta noção, à medida que a intencionalidade adquire uma dimensão 

cognitiva. Todavia – como depois acentuaria Husserl em sua crítica ao psicologismo –, 

Brentano manteria o objeto do conhecimento em princípio subordinado a leis psicológicas e, 

indiretamente, empíricas.  O caráter de verdade nesta relação, necessariamente, deve depender 

das operações da consciência, para assim o conhecimento ser validado. Nasce, aqui, ao 

mesmo tempo, a admiração de Edmund Husserl pela teoria da intencionalidade, bem como o 

interesse por desvalidar o psicologismo. Para isso, é “[...] preciso reconhecer, contra ele [o 

psicologismo], que a consciência não é nenhum vivido psíquico, nenhum entrelaçamento de 

vividos psíquicos, nenhuma coisa, nenhum anexo (estado, atividade) em um objeto natural”
63

. 

 Ao compreender a consciência como uma atividade psíquica em direção ao objeto, 

porém sem aprofundar fenomenologicamente as modalidades de correlação e sem radicalizar 

a primazia dos fenômenos psíquicos, o psicologismo adquire um caráter limitativo. Essa 

compreensão reducionista estabelecida a partir de Brentano é primeiramente atribuída à 

ausência de distinção entre ato e conteúdo do ato, uma distinção que, nas Investigações 

Lógicas (Logishe Untersuchungen, 1901), Husserl se ocupará em esclarecer e precisar. Como 

ficou demonstrado em Fragata
64

, essa definição equivocada se deve porque 

  

 [...] confundem-se as leis lógicas com os juízos no sentido de atos de juízo, nos 

quais elas possivelmente se manifestam, ou seja, as leis como ‘conteúdo do juízo’ 

com os próprios juízos
65

.  

  

As leis lógicas serão tratadas por Husserl como ideias, já a distinção dos atos fatuais, é 

exemplificada como exemplo da calculadora. Sabemos que as leis da aritmética não 

conseguem explicar o funcionamento da máquina de calcular, já que para Husserl a máquina é 
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regida pelas leis da mecânica. Semelhantemente, as leis aritméticas que fundamentam o 

conteúdo do ato de calcular não poderiam ser confundidas com os modos usados para 

calcular; isto equivale a dizer que as operações mentais usadas para calcular são distintas das 

leis que as regem.  

 A estrutura lógica destas leis independe das operações mentais do indivíduo, o que não 

significa, de acordo com Fragata, que “as leis lógicas não se manifestem por meio de atos 

psicológicos, mas “os pressupostos psicológicos ou componentes da afirmação de uma lei não 

se podem confundir com os elementos lógicos do seu conteúdo”
66

. Isso porque as estruturas 

lógicas são válidas a priori, e por isso não poderiam ter seu “fundamento justificativo por 

indução”
67

. Embora tais leis serem conhecidas na experiência da consciência, fundar sua 

origem empiricamente seria um equívoco.  

 O primeiro ímpeto de um direcionamento filosófico renasce
68

 com Husserl. Este 

movimento se desdobra, inicialmente, com o pensamento de que a consciência descreve, 

simplesmente, os fenômenos. Com isso, o que quer a fenomenologia elucidar é o como, isto é, 

de que maneira a objetividade se constitui a partir da intencionalidade e da intuição. Este ‘a 

partir’, citado anteriormente, sugere um abandono
69

, por parte de Husserl, do pressuposto 

brentaniano de que as coisas não são constituídas nos atos intencionais. Em consequência 

disso, Husserl defenderá que é a coisa que se dá, em si mesma, à consciência
70

, porém não 

enquanto coisa empírica (Ding), mas enquanto constituindo-se pela correlação entre 

intencionalidade dos atos e correlato intuitivo. 

 

2.I.1.2 Pressupostos da fenomenologia husserliana 

 

 Caberia então à fenomenologia descrever e analisar as modalidades daquilo que é dado 

na consciência como vivência. Para tanto, é preciso um retorno às coisas mesmas (Zu Sachen 

selbst) como Husserl descreveu. Esclarece-nos Depraz que não se trata de um retorno ao ideal 

cínico, como há muito se tem pensado, já que é comum a essa última corrente ater-se à coisa 
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de modo fragmentado, ou seja, particularizado. Os cínicos limitam-se ao que se dá de maneira 

contingente, ou melhor, passageira na realidade. Tampouco, ainda segundo a autora, caberia 

pensar num regresso aos ideais positivistas “[...] de prender-se ao fato entendido como dado 

bruto, interditando-se todo o exame de essência das coisas”
71

.  

 Deste modo, este retorno seria primeiramente à própria relação entre a consciência e o 

que se torna objeto para ela e, mais tarde, como nos esclarece Capaldo, seria um regresso à 

própria experiência
72

 pré-reflexiva do mundo da vida
73

 (Lebenswelt). O regresso à relação 

intencional conduzirá ao primeiro tipo de redução
74

, que é redução dessa experiência prévia 

dada  em “[...] meu vínculo com a realidade que me cerca. Em outros termos, a consciência do 

mundo é condição de uma possível consciência de si”
75

.  

 Para que aconteça esse retorno, tão necessário para o desenvolvimento do método 

husserliano, é preciso ir até a fonte de aparecimento destas coisas, e esta fonte não é senão os 

próprios fenômenos. Isto é, é preciso que voltemos o nosso olhar para aquilo que aparece 

antes de qualquer pressuposição ou preconceito, aquilo que se faz manifesto. A apreensão dos 

fenômenos , sempre que possível, deve ser feita de maneira direta por meio de uma intuição
76

 

que apreenda a essência (Wesensschau). Devido a esse tipo de intuição, denominada eidética, 

a fenomenologia husserliana será pensada como eidética. Consoante Rochus Sowa, o método 

de Husserl se caracteriza como 

  

doctrine de l’essence des phénomènes transcendantaux réduits, [...] est une 

phénoménologie pure en tant qu’elle est une phénoménologie eidétique, science a 

priori qui se manifeste par des énoncés descriptifs non empiriques
77

. 

    

Já um passo a frente, como Husserl sistematiza em Ideias para uma fenomenologia pura e 

para uma filosofia fenomenológica (Ideen zu einer reinen Phänomenologie und 
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phänomenologischen Philosophie, 1913), Husserl defende que o acesso à essência também 

dá-se por meio de outros atos noéticos, especialmente pela percepção. Esta recebe um 

primado frente às outras modalidades noéticas, já que por meio dela o objeto é apreendido em 

maior concretude, no modo da presentificação (Gegenwärtigung). Por hora, a doação será 

pensada a partir dos termos Gebung, Gegebenheit, a fim de significar “o processo pelo qual 

um objeto ou uma vivência advém na consciência”
78

. Com o direcionamento ao que se doa e 

visando trazer à manifestação o teor eidético, a fenomenologia husserliana rompe com o 

psicologismo e, aprofundando as modalidades de intuição das essências
79

, ganha o seu rigor e 

o seu caráter fundador.  

 Perante isso, Husserl assume ser preciso esclarecer os fundamentos e a própria 

natureza disso que se faz manifesto, a saber: o fenômeno. É preciso discriminar, pôr entre 

parênteses o que nos é apresentado – como Husserl iria formular na teoria da redução –, para 

não cair na armadilha do psicologismo. Mas, como discernir, isto é, como exercitar o olhar a 

fim de deixar de lado os pré-conceitos?  

  Primacialmente, o ideal husserliano de filosofia corresponde ao projeto de 

esclarecimento da possibilidade da essência da validade objetiva do conhecimento
80

. Essa 

objetividade esteve inicialmente ligada à distinção operada pelo filósofo na obra de 1900 entre 

conteúdo do conhecimento e atos psíquicos, ou seja, são descritos os atos da consciência e os 

diversos modos pelos quais temos acesso ao aparecer das coisas que são vividas por nós
81

. 

Conforme Capalbo, “o subjetivo não é o psíquico [em Husserl], mas sim os múltiplos modos 

de doação [...] na experiência de todo o objeto”
82

.   

  Nesse sentido, “a intuição é, portanto, definida pela presença da realidade mesma do 

objeto enquanto conhecido, ou seja, pela adequação entre o objeto e o seu conhecimento 

meramente pensado”
83

. Pode-se dizer que, no movimento do conhecimento, a intuição  

implica a adequação entre o objeto que aparece e o juízo que dele é feito. Surge com isso uma 

necessidade de distinção entre os atos intuitivos.  
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 Certamente, na intuição sensível ou percepção (Wahrnehmung) o objeto apresenta-se 

em pessoa, isto é, aparece vivamente (leibhaft) em sua corporeidade
84

. As outras modalidades 

de intuição que engloba os atos de imaginação (fantasia, lembrança) são derivadas desta.  

Nestas modalidades, o objeto não se faz presente de modo direto, e a intuição refere-se ao 

objeto de maneira indireta ou à medida que o representifica. Quanto à natureza do objeto, foi 

estabelecida por Husserl a seguinte divisão: 1) sensível, 2) categorial, 3) universal. Os 

‘sensíveis’ são dados, originalmente, em uma intuição singular, e este tipo de objeto é 

apreendido em sua singularidade por meio de perfis ou perspectivas em que o apreendemos 

em fases ou momentos. Já a ‘intuição categorial’ são as afirmações, isto é, os juízos que 

fazemos acerca de tais objetos assim constituídos. E, por fim, na ‘modalidade universal’ ou  

das ‘essências’, trata-se da intuição em que é apreendida a essência ou unidade ideal do 

objeto
85

.  

 Essa divisão se entende melhor a partir da diferenciação introduzida por Husserl para 

melhor compreender a relação entre conteúdos vividos e intencionalmente visados, pensados 

por Husserl enquanto noesis e noema. Conforme Depraz:  

 

noesis (conhecimento) é esta forma subjetiva que anima o conteúdo afetivo das 

vivências hiléticas
86

, e as tornando assim acessíveis a nós, cognoscíveis. Noema 

designa o pólo objetivo do processo de conhecimento, a saber, o objeto entendido 

como unidade de sentido para a consciência
87

.    

    

A noesis recebe o aspecto subjetivo da vivência, é pensada como todos os atos da 

consciência, como por exemplo: o perceber, o lembrar, o imaginar, e se vê correlacionada 

com o objeto que é por ela percebido, lembrado, imaginado.  Já o noema será pensado como 

os modos de ser do objeto juntamente com os seus predicados, muito embora ele não se 

confunda com os objetos apreendidos em cada fase da consciência, já que é unidade de 

sentido ideal
88

.  

 Para Husserl, a evidência é a condição, o fundamento da verdade, já que a predicação 

só é verdadeira quando expressa um vínculo com o correlato ideado, isto é, quando podemos 

estabelecer a relação entre pensamento e doação objetiva. Em contrapartida, a relação entre 

noema e noesis, levaria a precisar as diversas modalidades em que a verdade se constitui. 
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Verdade pensada desde a sua constituição como movimento de significação intencional 

dirigido a uma das modalidades de intuição.  

 Com essa relação entre verdade e intencionalidade temos a base da fenomenologia 

husserliana, que deverá ser transcendentalmente fundamentada. Nesse sentido, o método 

fenomenológico proposto por esse filósofo se solidifica  em três modos, a saber: 1) conversão 

reflexiva que permite colocar entre parênteses as validades existenciais a partir do modo como 

nos relacionamos às afecções mundanas, dirigindo nosso olhar  para os próprios atos e 

correlatos  2) a variação eidética que desdobra o horizonte de possibilidades do que é dado 

fenomenologicamente 3) a epoché transcendental que é a radicalização das duas reduções 

anteriores. 

 Sob influência da fenomenologia husserliana, Heidegger teria assimilado que todas as 

vivências do mundo se dão na e pela consciência, deste modo, só temos consciência de um 

objeto a partir da intuição (Intuition, Anschauung). Compreensão esta que, todavia, só seria 

possível, segundo Heidegger, na medida em que este conteúdo intuitivo já se apresentou 

enquanto aquilo que é. 

 

2.I.2 Sobre a analítica da facticidade 

  

 Igualmente, a fenomenologia será a base do projeto filosófico de Heidegger. É 

inegável a mudança de método entre os textos por nós analisados de 1925-26 e o de 1927. 

Delineamos que, no primeiro, Heidegger desenvolve seus argumentos a partir de um enfoque 

fenomenológico nítido, e por outro lado, temos em 1927 o desenvolvimento de uma analítica 

da temporalidade. 

 É preciso notar que tanto para Heidegger, quanto para Husserl “[...] a fenomenologia 

[...] é ciência originária, ciência de tendência radical”
89

. Segundo Casanova
90

, Heidegger se 

aproxime da fenomenologia de Husserl, ao entender esta segundo os modos como os entes se 

mostram com os seus respectivos horizontes de aparição, abrindo mão de uma relação a priori 

entre consciência e objeto, o que permite enfatizar o ato de aparição do próprio mundo (Welt). 

Também nesse sentido, Stefani
91

 ressalta que Heidegger igualmente visa  

 

deixar que as coisas apareçam, que se manifestem como são, sem que se projetem 

nelas as próprias categorias do sujeito que conhece. Nesse sentido, Heidegger e 
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Husserl têm a mesma intenção: regressar às próprias coisas. Porém, Husserl busca 

um saber apodíctico através da redução eidética, estabelecendo um campo de ideias 

fora do espaço e do devir. Heidegger carregou essa herança husserliana na utilização 

do método da previdade: antes de enunciar algo verdadeiro, eu já estou em contato 

com a verdade. É nesse novo campo aberto pela fenomenologia que Heidegger 

vislumbra o meio vital do ser-no-mundo
92

. 

  

 É notável a admiração de Heidegger pela crítica husserliana ao psicologismo. Embora, 

para Heidegger, não fique evidente, dentro do pensamento husserliano, que à consciência 

intencional é conferido o estatuto mais preliminar de aparecimento do ser. Heidegger defende, 

em 1927, especificamente em Ser e Tempo (Sein und Zeit)
93

, que o aparecimento dos entes dá-

se, preliminarmente, no horizonte ocupacional. Este se fará tema da sua hermenêutica da 

facticidade (Faktizität). Como assinala Pöggeler
94

: 

  

Heidegger funda a fenomenologia no entender da vida fática, na ‘hermenêutica da 

facticidade’. A fenomenologia se converte para ele em ‘fenomenologia 

hermenêutica’. O sentido do ser daquilo que Husserl entendia como Eu 

transcendental é determinado por Heidegger como existência fática, em si mesma 

hermenêutica, a fenomenologia transcendental husserliana se converte em 

fenomenologia hermenêutica em Heidegger
95

. 

  

 Com isso, temos a cisão entre Heidegger e seu mestre, na medida em que Heidegger 

propõe como fundamento para tal articulação a analítica da existência
96

, com isto, o 

transcendental husserliano é, justamente, substituído pela estrutura ser-aí (Dasein). Assim, a 

questão se desdobra segundo os matizes das estruturas existenciais que, de acordo com 

Barreto: “[...] originariamente precedem e possibilitam uma teoria do conhecimento”
97

. 

  A hermenêutica da facticidade ganha relevância porque é vista como modo de 

articulação mais primário do sentido. Desta maneira, o que temos nos escritos de 1927 é a 

reunião de duas vias estruturais que se ‘co’pertencem, como defende Casanova
98

: 

   

[...] por um lado, a compreensão de ser em geral enquanto elemento constitutivo do 

ser-aí e, por outro lado, a compreensão fáctica do mundo enquanto horizonte 

primário de realização do ser-aí
99

. 
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 Estas possibilidades serão descritas desde uma analítica existencial. É importante notar 

que nessa analítica a estrutura subjetiva usada de modo geral pela tradição metafísica
100

 é 

abandonada, e substituída pela decodificação dos existenciais do ser-aí (Dasein)
101

. 

Heidegger, ao tratar esta estrutura existencial como um lugar privilegiado para a manifestação 

de sentido, contrapõe, segundo Barreto, o entendimento kantiano de que essa manifestação 

aconteceria nas “[...] condições extraídas da determinação categorial dos entes”
102

. 

Justamente, o que temos de herança da tradição, de modo geral, é o ente sendo tratado como 

ser, no entanto, esboça Heidegger, é preciso estabelecer uma diferença ontológica, a fim de 

mostrar que o ente não é o ser.  

 É defendido na obra de 1927 um caráter antecipativo para o horizonte de sentido do 

ser. Partindo do pressuposto de que este caráter prévio faz parte, obviamente, da condição de 

compreensão do ser-aí (Dasein), Heidegger encontra a justificativa necessária tanto para 

descontruir essa má compreensão tradicional que tende a entender o ser como o ente, quanto 

para por em prática a sua analítica da existência. Em Heidegger, ser-aí ganha o estatuto de 

ente privilegiado, isto porque ele 

 

não é apenas o ente que traz consigo a possibilidade de compreensão de algo assim 

como o ser, [...] mas também vem à tona essencialmente como o ente que já sempre 

se movimentou no interior de uma compreensão
103

. 

 

Essa compreensão se articula muitas das vezes de maneira não teórica, habitualmente o modo 

como interpretamos o mundo não ocorre por meio de uma exegese, mas a partir do modo 

como as coisas se dão para nós. Este dar-se se mostra desde o mundo da ocupação em que os 

entes vêm ao encontro desde a sua instrumentalidade. Por isso, é defendido nesta 

hermenêutica, a saber, da facticidade (Faktizitat), que na cotidianidade o sentido é revelado 

de maneira mais antecipativa.    

 Esta é a base para o desenvolvimento de qualquer compreensão sobre o Ser
104

, e mais 

tarde, sobre a verdade. No que diz respeito à noção de verdade, é exatamente no texto 

heideggeriano de 1925-26 que o filósofo defenderá que, para que haja a verdade, faz-se 

necessário que aconteça uma compreensão prévia daquilo que se vê intuído. É neste texto que 
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Heidegger estabelece pela primeira vez uma relação entre compreensão e verdade. De acordo 

com Heidegger, “nosso conhecimento e nosso saber, em um primeiro momento e 

continuamente orientam-se no mundo, vivem e extraem da experiência sensível”
105

. 

Heidegger fundamentará esse conhecimento, em 1927, como abertura à compreensão, a partir 

do ser-aí (Dasein). Desde essa perspectiva, segundo Stein, o que Heidegger propõe fazer é 

“colocar a questão da verdade como própria do ser-no-mundo”
106

, a partir do mundo prático, 

ou seja, pensar na verdade segundo as relações tecidas na cotidianidade, com os entes 

disponíveis. E é deste novo horizonte que já se viu assinalado, isto é, é desde a perspectiva do 

conhecimento prático adquirido na cotidianidade, que Heidegger partirá para reelaborar a sua 

noção de verdade anunciada em 1925-26.  

 

2.I.2.1 A verdade do logos 

   

 O espaço de acontecimento de aparição da verdade os gregos o nomearam de logos 

(λόγοϛ). O logos foi pensado como princípio (ἀρχη), já que tudo dele advém. Esse sentido se 

vê anunciado no fragmento heraclitiano de número 123, vejamos: “o logos reúne enquanto 

leigéin, aquilo que se mostra desde si mesmo e desde si mesmo se oculta, aquilo cujo 

surgimento já tende ao encobrimento”
107

. Isso equivale a dizer que a tudo o logos 

compreende, já que ele é a força de geração dos entes. E pensado como essa força, o logos 

revela e se mostra como o meio pelo qual todas as coisas podem vir a ser, isto porque o logos 

também tem o poder de comunicação, isto é, compreendido como expressão, o logos anuncia 

ser.  

 É desde esta concepção, segundo Heidegger, que Aristóteles articula o seu conceito de 

verdade. Como assinala Pasquá:  

 

[o] logos significa, então, tornar-se manifesto aquilo de que a palavra fala: 

Aristóteles precisou a explicação desta função da palavra, [...] o λόγοζ faz ver 

alguma coisa (Φαίυεσθαι), precisamente aquilo sobre o qual se fala e fá-lo ver ao 

que fala (mediador)
108

.  

  

Para Aristóteles, de acordo com Heidegger, a proposição, ao anunciar, deve descobrir 

e ocultar sentido, e justamente o mostrar, o anunciar e o determinar são estruturas do logos. 

Sobre isto Heidegger nos diz:  
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as fixações distintas do enunciado: 1) como mostração, 2) como determinação, 3) 

como comunicação são, portanto, indicações específicas para a investigação do 

próprio fenômeno: logos
109

. 

 

Heidegger, desde 1923, já acenava para o fato de existir um modo mais originário para se 

compreender esta noção. Na verdade, essa originalidade se deve o que o fenômeno do logos 

nos lança na incapacidade de conceitualizar o Ser, uma vez que esta noção é anterior à 

experiência da determinação. Como vimos no início do nosso trabalho, há muito esse logos 

foi compreendido por meio da lógica. Agora propomos esclarecer como o logos pode ser 

compreendido como alethéia, isto é, como verdade.  

 Segundo Courtine, é característica deste logos enquanto espaço que abriga os entes o 

encobrir e descobrir da verdade, possuindo assim esses dois traços: “[...] o Entdecken e o 

Verdecken, o descobrir versus o mascarar ou ocultar”
110

. Com isso, o logos ganha seu status 

como o lugar essencial para a verdade da proposição, é determinado como apofântico 

(ἀποφαυτιόζ). Apofântico é aquilo que ilumina, que esclarece o que está oculto, segundo 

Abbagnano, é o “declarativo ou revelador”
111

.  

 Sabe-se que em Aristóteles esse caráter revelador está ligado ao enunciado, isto é, o 

que o filósofo grego conceberá como logos apofântico está ligado ao discurso, ao ato de 

predicar que abriga em si a possibilidade do verdadeiro ou do falso, já que o logos em si 

mesmo pode tanto descobrir quanto encobrir. Consoante Heidegger, isto é possível porque 

participa do logos aquilo que os gregos chamaram de alethéia (ἀληϑευειυ). Conforme 

Heidegger:  

 

[...] a tradição mais antiga da filosofia pressentiu de maneira originária, e chegou a 

compreender pré-fenomenologicamente. O ser-verdadeiro do λόγος enquanto 

ἀπόφανσις [apofântico] é ἀληθεύειν [alethéia], no modo de ἀποφαίνεσθαι: deixar e 

fazer ver (descoberta) o ente em seu desvelamento, retirando-o do velamento
112

. 

 

Justamente, o enunciado deve fazer ver, mostrar o sentido a fim de determinar aquilo que por 

ele se viu descoberto. Com isso, o logos ganha a sua segunda característica, a saber: “como 

determinação”
113

. 
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 E esta determinação se faz possível porque a coisa, e nós mesmos, nos descobrimos 

como isto ou aquilo. Descobrir, desde a obra de 1925/26, especificamente Lógica: a pergunta 

pela verdade (Logik: Die Frage nach der Wahrheit), já é mover-se a partir de uma 

compreensão. Essa compreensão é possível, de acordo com Stefani, porque o acesso desde 

Aristóteles à verdade é por meio da razão, isto é, “o acesso a ela [...] é o intelecto, o nous”
114

. 

No entanto, é ainda Stefani que nos esclarece que, para Heidegger, essas formas de chegar à 

verdade não são originárias, porque tendem a manipular teoricamente o intelecto como um 

instrumento, ao passo que o acesso mais originário seria a compreensão, e esta, como vimos, 

dá-se enquanto abertura da existência.  

 Desta maneira, já nas elaborações de 1925-26, o descobrir também é tratado como 

uma característica da existência; no entanto, somente em Ser e Tempo (Sein und Zeit, 1927) 

essa existência será pensada como abertura (Erschlossenheit) de possibilidades do ser-aí
115

. 

Deste modo, existir passa a se entender como projetar-se desde um horizonte de compreensão. 

Esta compreensão se formula em um caráter imediato, que se dá pela abertura essencial do 

ser-aí (Dasein) para o mundo (Welt). Existir é, fundamentalmente, ser-no-mundo (In-der-

Welt-sein). Atinemos, então, para o modo como o ser-aí (Dasein) é no mundo, a fim de 

pensarmos sobre o fundamento do seu conhecimento imediato do mundo.   

 

2.I.3 Existência e mundanidade 

 

2.I.3.1 O discurso 

 

 Como compreender a relação entre verdade (alethéia), abertura (Erschlossenheit) e 

‘imediaticidade’ do mundo (Welt)? Ora, é pela abertura “daquele que existe compreendendo o 

ser”
116

 que, em 1927, a verdade, enquanto acontecimento, dá-se no mundo. Este é pensado a 

partir do caráter imediato da compreensão do ser-aí.  

 O compreender é tratado como uma condição própria do ser-aí (Dasein) e por isso 

será tematizado dentro na analítica da facticidade, que é conduzida, como vimos 

anteriormente, pela questão da existência. Esta é tecida cotidianamente por fenômenos que 

tendem a ancorar o nosso ser no modo imediato e superficial de nos relacionarmos com o 
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mundo. Estes fenômenos, que nada mais são do que a corporificação do compreender, serão 

articulados em Ser e Tempo (Sein und Zeit, 1927) na tentativa de remontar ao modo 

impróprio
117

 em que essa existência (existenz) dá-se (es gibt).  

 Temos então que a existência do ser-aí é tecida com base em um discurso. Este, como 

nos esclarece Veiga, “tem relação com a linguagem. [...] A linguagem é importante [neste 

discurso] [...] porque revela uma articulação de sentido”
118

. No entanto, este sentido se perde, 

já que a preocupação deste primeiro nível discursivo é propagar a fala independente do que é 

falado. Com isso, na verdade, há a perda de sentido originário, de sentido vivo, a cada vez que 

o ser-aí se deixa levar pelo discurso (Das Geredete). 

 Ainda com base na exposição de Veiga, temos que este discurso exprime a queda da 

existência no horizonte do cotidiano; com isso, o ser-aí (Dasein) se atém à fala cotidiana, e 

esta fala tende a ser, sempre, vazia e superficial. No entanto, segundo Heidegger, esse 

discurso “[...] não deve ser tomado em um sentido pejorativo [das Geredete]”
119

, já que é ele 

que conduz a compreensão imediata que temos do mundo.  

 Casanova
120

 deixa claro que o movimento da nossa existência no dia-a-dia regula-se 

pelo outro, seja este outro as coisas que vêm ao nosso encontro, seja o homem, mas de modo 

geral é esse outro quem dá a medida da nossa compreensão. Em conformidade com Veiga
121

, 

o movimento de apropriação é superficial devido à tendência que o ser-aí tem de seguir a fala 

do outro. Por isso, essa compreensão também é dada de maneira superficial, já que se funda 

na fala ‘vazia’ de alguém. Entende-se aqui vazia de sentido, pois essa fala não tem raiz, não se 

sabe a origem do que foi passado, ou quem falou, e por isso a superficialidade lhe é própria, já 

que também não nos reconhecemos no que é falado.  

 Como salienta Ribeiro
122

, outra característica desta compreensão é a antecipação. A 

compreensão é antecipada porque lhe é próprio um caráter prévio, este nos permite saber o 

que é o mundo, e é por ela e nela que nos movimentamos no mundo. Esse discurso nos dá as 

regras do ‘que’ e do ‘para que’ das coisas. Mediante essa facilidade de sentido, mergulhamos 

nos afazeres cotidianos e passamos adiante o que nos foi passado, isto significa “[...]transmitir 

e repetir o que se fala”
123

. E, com isso, nos lançamos neste horizonte sem criar laços e raiz 

com o mundo, isso porque estamos em uma constante dispersão. Dispersar-se implica uma 
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constante impermanência, caracterizada pelo não interesse, pelo não enraizamento na relação 

com o mundo. E a dispersão, de acordo com Heidegger, traz à vista um outro fenômeno, a 

saber, “a voracidade por novidades”
124

.  

 Neste modo de ser do ser-aí “a descoberta não se faz por meio de cada descobrimento, 

mas, cotidianamente, apropria-se do que é dito através de um ouvir dizer”
125

. Isso porque, este 

modo se articula desde a estrutura cotidiana, e esta é tecida por um discurso que leva o ser-aí 

a se relacionar com as coisas de uma maneira superficial e impessoal, já que somos tragados 

por uma fala comum e pela pre-compreensão que dela advém. Tudo se fala e se escuta, e com 

isso não há mais necessidade de se perguntar, ou melhor, de descobrir sentido e significado 

para as coisas, porque estamos imersos neste discurso que nos oferece, previamente, a 

compreensão desde um ‘ouvir dizer’.   

 Este discurso representa o primeiro movimento da queda do ser-aí no cotidiano, e é 

pensado enquanto estrutura existencial do mesmo. Anteriormente, como nos alerta Veiga
126

, 

Heidegger, em Interpretações fenomenológicas de Aristóteles. Introdução à investigação 

fenomenológica (Phänomenologische Interpretationen zu Aristoteles. Einführung in die 

Phänomenologische Forschung, 1921/22) já havia tematizado o movimento da queda com o 

nome de Ruinanz, esta foi pensada a fim de dar corpo ao modo como a facticidade se dá na 

existência. É ainda Veiga quem esclarece que, para pensar a Ruinanz, Heidegger estabelece 

uma relação com o termo Sturz (queda, ruína), haja vista que o interesse é dar à Ruinanz um 

caráter de movimento próprio da vida fática. “O ‘caráter-de-queda’ está na descrição da 

agitação da vida fática, dentro do vazio e, portanto, do movimento”
127

. 

 Na vida pensada desde essa facticidade não há tempo para reflexão. Não há espaço 

para aguardar que o sentido aconteça de forma mais originária. O que há é uma constante fuga 

para o que se apresenta como novo aos nossos olhos. Essa fuga foi tematizada em 1927 como 

curiosidade. 

 

2.I.3.2 A curiosidade 

 

 Essa curiosidade (Neugier), que se mostra como necessidade pelo novo, acontece 

dentro da trama cotidiana como a tendência a ver, ou seja, como atração pelo último 

lançamento. Essa necessidade alimenta-se pelo discurso do outro, que nos impulsiona para a 
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novidade, fazendo com que não nos apropriemos de nada. O novo, desde essa tendência, 

ganha a feição do que é bom, do que é belo, em um passe, amanhã ele já se tornou o velho, o 

gasto. Isso traz à mostra o caráter ambíguo do discurso cotidiano.  

 Nesse sentido, de acordo com Veiga, esta tendência se mostra como movimento de 

salto. É descrito por esse autor que a curiosidade  

 

passa de uma coisa para outra, no salto de tudo ver, mas sem compreender, no 

sentido de abertura do ser dos entes. [Isto porque ela] [...] arrasta o Dasein dentro do 

cotidiano. O cotidiano é o plano da agitação e perturbação do Dasein
128

.  

 

E absorvido pela curiosidade o ser-aí ‘pula de galho em galho’. Neste fenômeno, o ver ganha 

privilégio em relação aos outros sentidos, contrapondo-se ao destaque dado à fala no 

fenômeno do discurso. Este privilégio, segundo Heidegger, em Ser e Tempo (Sein und Zeit, 

1927) já havia sido dado em Santo Agostinho, também, para ele a visão deve ser privilegiada. 

No entanto, em Heidegger esta é pensada como modo de se dá uma compreensão. É verdade 

que o ver da curiosidade é destituído de sentido, tal como a fala vazia do discurso.  

 Esta visão ávida é imediata e rapidamente se desgasta frente a algo novo. Este ver é 

um ver cego de sentido, já que não permanece, tempo suficiente, no horizonte ao qual 

contempla. Essa busca pela novidade que aparece aos nossos olhos é enraizada num modo de 

dispersão. Esta é o impulso instantâneo para o que é vislumbrado, e sempre de novo este 

impulso se dá. Seguindo os esboços de Werle
129

, estes fenômenos fazem com que “o Dasein 

se perca no ambiente público e impessoal”
130

, justamente porque o ser-aí se vê tragado pelo 

horizonte que aparece pobre de sentido. E isto demonstraria a tendência ao encobrimento, ao 

recuo ou à fuga própria da existência fática do ser-aí. Dentro do constructo destas estruturas 

existenciais, temos, por fim, um último fenômeno da queda, qual seja: a ambiguidade (Die  

Zweideutigkeit). 

 

2.I.3.3 A ambiguidade 

  

 Stein
131

 configura este último fenômeno como um pressentimento em que o ser-aí 

acha que a tudo compreendeu, já que cotidianamente a compreensão sempre já se deu. A 

ambiguidade afunda o ser-aí na impessoalidade, já que tende a mascarar o sentido 

                                                           
128

 Ibidem, p. 70. 
129

 WERLE (2001). 
130

 Ibidem, p. 104. 
131

 STEIN, 2006. 



41 

transformando-o em uma forma genuína. Ela ilude, mascara, nutre o ser-aí fornecendo uma 

falsa compreensão das coisas, e mediante isso o ser-aí encontra-se absorto pela impropriedade 

e se tranquiliza. O ser-aí é afetado por tal sensação, e cada vez mais é alimentado pela última 

novidade.    

 Como assinala Veiga, este fenômeno “possui uma relação com o existencial 

compreensão. Ela remete ao núcleo do poder-ser. [...] Tudo já é de alguma forma 

conhecido”
132

. Por isso, é comum que o ser-aí se encontre sempre em uma compreensão 

ambígua do discurso cotidiano. Casanova
133

 caracteriza a ambiguidade como o “termo que 

procura descrever fundamentalmente a experiência do ser-aí em meio ao falatório [discurso] e 

à curiosidade”
134

. Isso porque, imerso na facticidade cotidiana, certamente, não há como 

‘distinguir o joio do trigo’, pois, seguindo um discurso que previamente já nos traz a 

compreensão, sentimo-nos espertos e capazes, suficientemente, para buscar novidades. E aos 

poucos traçamos a nossa existência imediata dentro da cotidianidade. Em suma, de acordo 

com Casanova:  

 

a ambigüidade perpassa essencialmente a estrutura projetivo existencial do ser-aí. 

Ela não diz respeito apenas a um conjunto de possibilidades onticamente 

determináveis, mas aponta diretamente para o próprio horizonte de constituição do 

poder-ser que o ser-aí é
135

.  

 

Deste modo, esse poder-ser, do qual nos fala Casanova, se revela em 1927 com os matizes da 

existência cotidiana. Esta dá-se no horizonte dos fenômenos:  discurso (Das Geredete), 

curiosidade (Neugier), e finalmente ambiguidade (Das Zweideutigkeit) que fornecem a base 

para a pré compreensão.    

 

2.I.4 O existir mundano 

 

Esse existir imediato que se mostra como impermanência, dispersão e ambiguidade 

lança o ser-aí no de-cair (Verfallen). O ser-aí nutre e dá forma a estes acontecimentos que 

tecem o horizonte da superficialidade cotidiana, isso porque o ser-com (Mitsein) é próprio 

deste ser. Justamente, por possuir essa característica de ser em conjunto, a existência do ser-aí 

é coexistência. Este com é presente no ser do homem porque existir é estar em presença do 

mundo, das coisas, dos outros, ou seja, é impossível, dentro do arcabouço heideggeriano, ser 
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sozinho. Por mais que saibamos que a existência é tecida de maneira individual, isto equivale 

dizer: ninguém pode existir por mim.  

A estrutura do com faz com que tenhamos uma certa dificuldade para pensar a 

ipseidade do ser-aí (Dasein), já que esta é uma condição existencial, e não singular. Antes do 

ser-aí ser em, ele é ser-com (Mitsein). Faz parte desta condição o encontro. Naturalmente, as 

coisas, o mundo nos vêm ao encontro, e é assim que estabelecemos uma relação de 

constiuição de sentido, porém, cotidianamente essa relação dá-se de maneira imprópria. Sobre 

isto escutemos Casanova:  

 

em um mundo completamente funcionalizado, os movimentos e ações dos seres-aí 

se repetem afinal como que automaticamente, sem que nenhum ente em particular 

chame a atenção para si e se revele em sua determinação própria. [...] A lida com os 

estes intramundanos não é cega. Ela é marcada por estruturas que revelam de 

maneira fina distinções. [...] Essas estruturas vem por sua vez ao nosso encontro de 

início e na maioria das vezes juntamente com os entes
136

. 

 

Existindo ‘com’ o ser-aí procura habitar um mundo (Welt). Nas elaborações de 1927 a 

noção de habitar relaciona-se com a analítica existencial, e é pensada enquanto estrutura 

fundamental para o ser-aí ser em um mundo. É preciso delinear que esta noção ganha outro 

matiz no decorrer da filosofia heideggeriana, em um texto tardio, especificamente, em 

Poeticamente o homem habita (... Dichterisch wohnet der Mensch, 1951), o habitar será 

tratado como o elo, aquilo que possibilita a relação entre ser, homem e mundo enquanto 

possibilidade de desvelamento de ser, ou melhor, enquanto espaço de sentido. No entanto, o 

escopo da nossa análise incidirá sobre a compreensão do habitar em Ser e tempo (Sein und 

Zeit, 1927). Mas, como compreender a proposta heideggerina de pensar o habitar enquanto 

estrutura do ser-aí (Dasein)?  

Pensemos sobre o que seja o habitar ôntico tendo em vista as considerações de 1927. 

Repentinamente nos vem à cabeça o nosso endereço, os lugares onde já vivemos, em que 

muitas das vezes pouco permanecemos. A nossa existência se vê marcada pelas impressões 

que estes deixaram em nós, em alguns poucas, na verdade, já que a tendência atual é vivermos 

de modo desenfreado. Nunca moramos tempo suficiente para criarmos raiz, ou melhor, 

habitar. É preciso notar que há uma relação entre o morar e o habitar, no entanto, o primeiro 

revela-se como nível mais ôntico, enquanto o segundo apresenta-se ontologicamente. No 

primeiro nível, que se caracteriza pelo modo mais impróprio do habitar, não criamos laços e 

isso nos leva a simplesmente morar neste ou naquele lugar. E, nessa correria do dia a dia, não 
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temos tempo para criar laços com as coisas e com as pessoas que estão presentes no nosso 

mundo cotidiano.  

 Deste modo, estamos alicerçados nos fenômenos que tecem a trama cotidiana, desde a 

qual nos encontramos decaídos. É preciso dizer que este modo impróprio em que vivemos 

abre a possibilidade para o modo próprio, pois na curiosidade (Das Gerede) nasce a 

possibilidade do vigor, a possibilidade de ‘limpar’ o que se faz gasto, o que se faz pobre de 

sentido. Esse vigor nasce do modo como existimos e nos atemos ao mundo. Ater-se é 

demorar-se, permanecer, de modo a estabelecermos uma relação originária com o mundo, e 

essa relação nada tem a ver com as grandes obras que o homem cria, mas diz sobre o modo de 

ser do próprio homem.  

 O permanecer também não poderia ser compreendido como o encontrar-se nessa ou 

naquela habitação, mas sim, é demorar-se no habitar, junto a isso, a ponto de estabelecer a sua 

história, a sua identidade. A demora junto às coisas e o próprio mundo por ele tecido permite 

ao homem estabelecer laços que traçarão o seu próprio ser e o ser dessas mesmas coisas.  

Ainda em Ser e Tempo (Sein und Zeit, 1927), Heidegger remete ao ser-aí como ser-

descobridor (Entdeckend-Sein). Nesta característica o ser-aí determina-se, descobre-se, e 

descobrindo-se desvela significados para as coisas com as quais ele lida. A partir desses 

apontamentos podemos dizer que o descobrir é algo que pertence ao modo como o ser-aí 

realiza a sua existência, à medida que o descobrir encontra-se enervado na estrutura do ser-

no-mundo (In-der-Welt-sein) e dá-se desde uma relação. No entanto, o descobrir enquanto diz 

a abertura de Ser não está alicerçado na primazia do homem sobre o mundo, isto porque, nós 

e as coisas ganhamos o nosso ser concomitantemente. Esta abertura de Ser, de acordo com 

Heidegger, revelaria o próprio mundo. Essa revelação é possível desde a estrutura ontológica 

do interpretar. À guisa de esclarecimento, a interpretação é tematizada na obra de 1927 como 

fenômeno pelo qual o ser-aí (Dasein) se ‘apropria’ de uma compreensão na ocupação 

(Besorgen), e ou na preocupação (Fürsorge).  

Não se trata, portanto, de um procedimento de exegese literária, mas a interpretação 

indica sempre a atualização ou a realização do ser-aí, de uma possibilidade que é inerente ao 

ser ao qual pertence: seja o homem seja o mundo. Em outras palavras, interpretar indica a 

realização de uma possibilidade de ser no desempenho de uma ocupação, ou ainda, 

preocupação, a partir de um comportamento adequado. Com isso, pode-se dizer que é desde 

esses modos fundamentais de ser que o ser-aí se realiza no modo de uma interpretação, ao se 

apropriar do sentido. Isso ocorre justamente porque a abertura encontra-se enraizada no que 
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ele denomina de cura (Sorge). Barreto
137

 descreve que o horizonte de sentido aberto pelo 

interpretar/compreender assegura duas modalidades presentes na analítica existencial, a saber: 

significância (Bedeutsamkeit) e referencialidade (Angewiesenheit). Ambas noções estão 

ligadas à facticidade cotidiana. Vejamos:  

 

[...] a significância (Bedeutsamkeit) e referencialidade (Angewiesenheit) são 

possibilitadas pela compreensão apropriativa, uma vez que esta descobre mundo, 

enquanto estrutura conjuntural aberta, não através de ‘meditações sobre esta’, mas 

propiciada pela antecipação do sentido, pelo significado ativo e transitivo (aktiven 

und trasitiven bedeutung), constitutivo do Dasein
138

. 

 

O que Heidegger faz no projeto de Ser e Tempo é demonstrar que  a estrutura da 

compreensão/ interpretação é a instância originária para a constituição de sentido. Já não se 

pode mais pensar nesta instância a partir das categorias kantianas, ou ainda, do cogito 

cartesiano. O caráter prévio de constituição desta estrutura assegura, segundo Fogel
139

, o 

espaço de jogo necessário para a manifestação do ser do ser-aí.      

 

2.I.4.1  Compreensão e verdade 

 

 Em 1927 a estrutura essencial do ser-aí se revela enquanto cura (Sorge) ou cuidado e é 

o modo básico de a existência acontecer, ou seja, o modo básico do ser-no-mundo (In-der-

Welt-sein) ser. Muito embora, segundo Barreto, “[...] a compreensão da existência não se 

confunda com o aparecimento de um ente simplesmente dado”. Isto porque ao cuidar o 

homem não só cuida das coisas com as quais ele lida na ocupação (Besorgen), mas também, 

ele se preocupa com os outros homens com os quais ele se encontra no mundo. Isto vem 

contrapor-se à compreensão tradicional acerca do dar-se das coisas. Estas ganham seu ser em 

si mesmas, originariamente, de maneira independente da relação que é estabelecida.  

 A preocupação (Fürsorge) representa o outro modo de concebermos a cura que, por 

sua vez, pode se dar agora como um cuidado que se ocupa com as coisas e se preocupa com 

os outros. Esse preocupar revela-se na forma da atenção. Tal atentar é um ver cuidadoso que 

se presta ao outro, ou melhor, que se volta para outra existência. Preocupar-se com outrem é 

inquietar-se com os modos como ele realiza a sua existência, ou seja, é incomodar-se com 

uma existência que não é a minha. No entanto, esse cuidar que se preocupa não deve impedir 

aquele diferente de mim (o outro) de dirigir a sua própria vida. Isto porque, independente do 
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cuidado, do zelo que eu tenho em relação ao outro, somente ele pode realizar a sua existência, 

impedi-lo disso é negar-lhe o existir. Em linhas gerais, como aponta Casanova
140

, é o cuidado 

(Sorge) que assegura este existir, caracterizando de forma singular o modo como o ser-aí se 

movimenta no mundo.  

Esse zelar também não é do tipo que deixa o outro ou a coisa intacta, mas, o zelar 

cativante próprio da cura (Sorge) é aquele que deixa a coisa e os outros serem o que são. Por 

outro lado, nos alerta Heidegger para o fato de a preocupação também assumir a forma de 

duas possibilidades extremas, a saber: 1) o cuidado para com o outro é ‘retirado’ na medida 

em que este outro é substituído; ou ainda, 2) antepondo o outro ser-aí já que é comum ao ser-

aí antecipar-se. Diante disso, a convivência cotidiana se manteria entre esses dois extremos da 

preocupação (Fürsorge), isto é, entre “a substituição dominadora e a anteposição 

liberadora”
141

.  

Em suma, a partir do exposto, vemos que o descobrir é algo que pertence ao modo 

como o homem realiza a sua existência, na medida em que o descobrir encontra-se enervado 

na estrutura do ser-no-mundo. O modo como a descoberta, logo, o descobrir se revela, dá-se 

desde uma relação de ocupação (Besorgen). A “ocupação descobre entes intramundanos”
142

. 

Segundo Veiga
143

, a ocupação (Besorgen) é um dos modos de ser do homem de se relacionar 

com o mundo, e também tem a sua raiz na cura (Sorge) que agora abriga em si tanto a 

ocupação (Besorgen), quanto a preocupação (Fürsorge). No que diz respeito à ocupação 

(Besorgen), ela alicerça o modo como o ser-aí descobre significados para as coisas na lida 

cotidiana, isto é, para os instrumentos com que se ocupa no dia-a-dia.  

Enfim, é desde esses modos que o ser-aí se realiza, e como o ser-aí “[é] aquele que 

existe, [...] e que pode por isso interpretar de uma certa maneira a si mesmo e ao mundo, co-

assumindo-se nessa compreensão”
144

. Isso significa que na compreensão do seu ser, ou 

melhor, do aí do ser, já existe a compreensão dos outros (mundo) porque previamente o ser-aí 

é ser-com (Mitsein). Este reconhecer a si e aos outros, como vimos, não é teorizado 

intelectualmente, dá-se, sobretudo, como ocupação (Besorgen) e preocupação (Fürsorge), em 

que o outro se descobre no fazer, ou seja, na relação.  

Por esse lado, a ocupação e a preocupação se dão, fundamentalmente, sob a forma de 

uma disposição (Verfügung). Essa disposição (Verfügung) abre mundo (Welt) e se fecha na 
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forma de um comportamento. Justamente, por isso, o mundo é o aberto que traz à vista o todo 

referencial de significância. Enquanto aberto, o mundo é “[...] com todo o rigor, duplamente 

prévio: se o ente só pode surgir e ser a partir dele, eu próprio só posso ser e relacionar-me 

com o ente estando também nele”
145

.  

O caráter duplo do mundo se refere à capacidade de emergência de ser, tanto para o 

próprio mundo, quanto para o homem. Esta duplicidade é sustentada por não haver uma 

separação entre homem e mundo
146

, desta forma, é porque o ser-aí (Dasein) é essencialmente 

ser-no-mundo (In-der-Welt-sein) que lhe é permitido, num contexto referencial de 

significância, ou melhor, na conjuntura (Bewandtnis), ganhar o seu fundamento desde uma 

compreensão/interpretação. Com isso, fica explicitada, em linhas gerais, a estrutura da 

compreensão. Mas falta elucidar como a compreensão nos liga à verdade originária.   

Se, segundo Heidegger, a verdade revela-se enquanto compreensão, esta compreensão 

é o que nos permite, de modo imediato, verificar o verdadeiro. Essa verificação, de acordo 

com Heidegger, se cumpre com base no mostrar dos entes. Esses se mostram e neste mostrar 

verificamos o verdadeiro. Verificação, certamente, feita dentro de um contexto, 

especificamente, em um contexto fenomenal, haja vista que  

  

o significado compreendido não se dirige, primariamente, nem às coisas concretas, 

nem aos conceitos gerais, mas vive num mundo circundante imediato e no mundo 

em seu conjunto. Neste significar, a existência tem conhecimento de seu mundo, o 

próprio conhecimento é o descobrimento da circunstância respectiva em que o ente 

comparece como ente
147

. 

  

 A título de explicação, retomamos o texto de 1925-26, com os esboços acima, a fim de 

evidenciar que esta ideia de um contexto é anterior ao texto capital de 1927, Ser e Tempo 

(Sein und Zeit). Em 1925-26, o contexto é pensado como mundo circundante (Umwelt). Este 

traz à vista uma trama de referência (Verweisung) na qual um significado está ligado, atrelado 

a outro. Isso quer dizer que uma determinação de ser (significado) não acontece isoladamente, 

e sim em um conjunto referencial.  

 Desde esta compreensão o contexto fenomenológico não se vê assegurado pela e na 

proposição. Segundo Heidegger, o manifestar-se do ente é possível desde a abertura, pois, 

“[...] a proposição, enquanto modo de apropriação da descoberta, e enquanto modo de ser-no-
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mundo, funda-se no descobrimento, ou na abertura do ser-aí”
148

. Com isso podemos afirmar 

que o ser-descobridor (Entdeckend-sein) constitui o fundamento da verdade, por isso, o 

homem participa da verdade, e tal participação tornou-se possível porque a verdade, 

surpreendentemente, é pensada, nas elaborações de 1927, como um existencial do ser-aí. 

 Como ficou explicitado, a questão da verdade, desde a obra de 1925-26, já era tratada 

no âmbito prático, ou melhor, vai em direção à vida cotidiana. Todavia, somente em Ser e 

Tempo esta questão relacionou-se ao ser-aí e aos modos como o mesmo realiza a sua 

existência. Segundo Nunes, nessa perspectiva prática da vida diária, que Heidegger tematizou 

como o agir do ser-aí, certamente há “uma precedência do prático sobre o teórico, existimos 

compreendendo de antemão aquilo com que lidamos”
149

.  

Assim, anunciar que a verdade acontece no âmbito do modo de ser do ser-aí, à medida 

que ele realiza a sua existência, traz como consequência o total afastamento da noção de 

verdade como “concordância entre os vários conteúdos da consciência”
150

. Estes modos de ser 

que possibilitam ao homem vincular-se à verdade são alicerçados nos existenciais 

fundamentais do ser-aí, os quais foram nomeados de revelação (Entdecktheit) e abertura 

(Erschlossenheit). Os existenciais são ‘comportamentos’ e são chamados costumeiramente de 

verdadeiros, consequentemente o que os possibilita, logo, os funda, também deve ser 

chamado de verdade.  

 Para que aconteça a apropriação do comportamento é reclamado que o ente seja 

descoberto, primariamente, tal como é. Este “[...] descobrimento [é] indissociavelmente 

ligado à apritude do comportamento”
151

. Mediante isso, é necessário que o ente seja 

desvelado; para tanto, instaura-se uma relação, e esta regula o modo de ser dos entes, tanto 

das coisas, quanto do homem.  

 

2.I.5  Alethéia: um retorno necessário 

 

Deste modo, tornou-se forçoso o retorno de Heidegger aos gregos. Nisso, segundo 

Werle
152

, Heidegger conseguiria recuperar um espaço de manifestação do ente no seu todo, 

que inacreditavelmente foi encoberto, posteriormente, pela objetificação do ente
153

. Essa 

objetificação se deu pelo uso do arcabouço conceitual. Nesse retorno, Heidegger se depara 
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com e recorre à palavra grega inicial alétheia, herdada do dizer pré-socrático
154

 e que 

denotaria uma primeira experiência da verdade ao significar propriamente o acontecer de algo 

retirado do desvelamento e trazido à luz. Heidegger entrevia que o pensamento grego era 

alicerçado e guiado por um único princípio de unidade, sendo imperioso romper de uma vez 

por todas com a separação, imposta pela metafísica, entre sujeito e objeto. Diante disso, há 

uma constante busca por trazer novamente à tona a experiência originária e inaugural do 

pensamento grego.    

Desta maneira, Heidegger lança mão da noção de alétheia e fundamenta a noção de 

verdade como desvelamento e velamento
155

, a partir da abertura do ser-aí “[...] recolocando a 

questão da verdade no âmbito das condições existenciais de possibilidade”
156

. Finalmente, é 

neste contexto que Heidegger afirma que a verdade originária é alétheia, e sendo alétheia está 

no seu cerne o descobrir e o encobrir dos entes no mundo. E, para isto, a verdade é deslocada 

da proposição e recolocada no horizonte do ser-aí. Esse deslocamento foi possível, como 

anteriormente mencionamos, pela abertura do ser-aí. Entretanto, sendo, o ser-aí (Dasein) não 

é só descoberta, isto é, revelação, mas igualmente, sendo, ele é de-cadente
157

, isto é, 

encobridor. Segundo Nunes
158

: 

 

[...] sendo ambos, encobrimento e abertura, possibilidades existentivas, o ser-aí 

fáctico, projetante e cadente é, ao mesmo tempo descobridor e encobridor. Se assim 

é, ele está tanto na verdade quanto na não-verdade. [...] A alethéia comporta um des-

velamento: o ente descoberto, que se mostra na proposição, é arrancado de suas 

coberturas
159

.     

 

A partir de tais apontamentos, torna-se claro que a alethéia, pensada por Heidegger, 

não é somente desvelamento de sentido; como fonte que revela ser a verdade, não pode ser 

somente abertura, porque se assim o fosse o ser-aí não decairia no impessoal. Entretanto, 

como explicar o encobrimento da verdade a partir dessa verdade? Segundo Heidegger, 
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desvelado ou desvelamento vem do termo grego alethéia, (a = não; lethé = esquecimento)
160

 

que primeiramente fora traduzido por verdade, mas, no entanto, resguarda um melhor 

entendimento no sentido de desvelar, ou vir à presença.  

Neste sentido, como já nos foi possível perceber, a alethéia não pode ser confundida 

com a interpretação da verdade como conformidade, legada pela tradição filosófica em geral. 

Alethéia significa desvelamento, o desvelado é, então, o que se apresenta. Desta forma, o 

desvelamento é enquanto alethéia “[...] na medida em que saiu da latência ou da 

ocultação”
161

. Assim, em Ser e Tempo, a alétheia é tomada como a-lethesía (desvelamento) 

que é indissociável de léthe (velamento).  

Desde a compreensão empreendida na obra de 1927, a alethéia enquanto 

desvelamento será desvelamento da ocultação. Ocultação que se encontra no coração do 

desvelamento como algo mais próprio deste. Desta maneira, pode-se dizer que a alethéia 

expressa o movimento de trazer à luz aquilo que se encontrava oculto, sendo que na própria 

desocultação encontra-se a ocultação. Alethéia, enquanto movimento incessante de desocultar, 

revela a constituição da própria realidade, que, sempre numa dinâmica de aparição, tem 

também que, sempre e mais uma vez, se ocultar. Ocultar-se aparece aqui como uma 

necessidade intrínseca do desvelar. 

Contudo, a verdade se mostra não como um atributo que possa ser verificado nas 

coisas e ou nas enunciações. Ela é, sim, relativa ao ser-aí. Por esse lado, segundo Stein
162

, a 

verdade pode ser pensada desde “um existencial”
163

, na medida em que o “se-dar [desta] 

verdade possui o modo e o sentido de ser do próprio [ser-aí]”
164

. E possuindo este sentido, de 

maneira nenhuma, neste espaço de discussão, poderemos pensar que a verdade seja subjetiva 

e eterna.  

Esta verdade não está no arbítrio de um sujeito; se podemos pressupô-la e estarmos 

nesta verdade, é porque isso nos foi permitido pela própria verdade. Guiados por esta relação, 

não devemos nos esquecer que, por mais que a verdade esteja ligada ao ser-aí, isso não 

significa que este sempre se realize no horizonte desta verdade, haja vista que, para 

Heidegger, é caráter fundamental do ser do ser-aí ao mesmo tempo descobrir e encobrir.  
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Neste sentido, Stein nos esclarece: “o [ser-aí] está sempre na não-verdade
165

 e na 

verdade”
166

, uma vez que “o caráter de verdade e não-verdade surge da abertura do ser-aí, ou 

da revelação do ser-aí, ou do caráter descobridor”
167

. Essa abertura (Erschlossenheit) tem um 

caráter originário, à medida que revela ser. Essa revelação dá-se desde a compreensão e, como 

vimos, esta é alicerçada pela cura (Sorge). A cura representou até agora o modo de ser 

originário do ser-aí, pois, é por este existencial que o ser-aí se demonstrou ocupado e 

preocupado, revelando-se descobridor e encobridor. No entanto, será que a cura nos 

possibilitaria ver a totalidade do ser-aí? E sobre a verdade, será que esta se revelaria somente 

como um existencial do ser-aí? Desta forma, no próximo capítulo tomaremos como problema 

inicial o esclarecimento dessas questões que nos foram impostas pela própria envergadura da 

questão da verdade.  
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3 CAPÍTULO II - VERDADE E LIBERDADE: SOBRE A ESSÊNCIA DA VERDADE 

 

  

Como exposto no capítulo anterior, Heidegger, com o intuito de fundamentar o seu 

projeto em Ser e Tempo (Sein und Zeit, 1927), teria ‘abandonado’ alguns princípios 

husserlianos apresentados desde as Investigações Lógicas (Logische Untersuchengen, 

1900/1901). Esta ruptura se justifica com a proposta heideggeriana de pensar o estatuto de 

aparição do ente a partir da facticidade (Faktizität).
 
De acordo com Rego, a abordagem 

fenomenológica exposta neste escrito segue a exigência do voltar-se ‘para as coisas mesmas’, 

isso porque, o que é preciso ser realçado não é uma compreensão do que as coisas são, isto 

seria o mesmo que compreendê-las como um mero suporte das suas características. A 

fenomenologia enquanto método deixa que as coisas apareçam
168

. Embora, em 1927, este 

aparecer tenha sido pensado em um âmbito ôntico desde a coisa na sua coisidade (Sachheit), 

ou melhor, do seu caráter coisal, ainda assim poderíamos assinalar certa continuidade do ideal 

husserliano, já que Husserl afirma que o voltar-se não é para o significante, mas, para o 

significado que aparece. A fim de caracterizarmos o que seria o voltar para as coisas mesmas, 

lancemos mão de um exemplo: em uma melodia o que estaria em questão desde a visada 

fenomenológica não é a sonoridade do som, ou sucessão das notas, ou, ainda, a voz daquele 

que canta, mas, o sentido que se vê expresso enquanto significado que traz o objeto à 

expressão (Ausdruck). 

Para Heidegger, todavia, é no horizonte ocupacional, isto é, no modo como lidamos, 

nos relacionamos com o mundo, que aparece o sentido do Ser. Segundo Moura
169

, Heidegger 

ao propor a diferença ontológica, realça, em 1927, que é no mundo (Welt), isto é, no modo 

como lidamos com as coisas e nos preocupamos com os outros que aparece o sentido do Ser. 

Em conformidade com Barreto: 

  

[...] na facticidade como ser-no-mundo, junto ao ente intramundano, o Dasein 

descobre o ente, na modalidade da sua descoberta. A abertura (Erschlossenheit) que 

permite a manifestação do ser [...] assinala as condições semânticas originárias, 

constitutivas da estrutura pré-predicativa (vorprädikative) do Dasein
170

. 

 

Tal abertura de ser (Erschlossenheit), desde os escritos de 1925/26, foi pensada enquanto o 
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acontecer da verdade. E em 1927 o âmbito fáctico é interpretado como originário
171

 para que 

aconteça tal abertura. Diante disto, neste capítulo assumimos como principal problema pensar 

a questão sobre a essência da verdade. E, sendo até aqui a verdade tratada como um 

existencial do ser-aí, trata-se da questão de como compreender a relação entre ser-aí, verdade 

e essência.  

Ora, comecemos por descrever o horizonte desde o qual o ser-aí realiza a sua 

existência. Este âmbito de aparecimento caracteriza-se pela previdade (Vorhergehende), ou 

em termos do próprio autor: caracteriza-se por uma concepção prévia (Vorgriff). Tal 

concepção dá-se enquanto condição de compreensibilidade do ser-aí (Dasein) acerca das suas 

próprias possibilidades de ser. Como confirma Giacoia, esta primazia ontológica do ser-aí 

“está fundada no seu interesse pela pergunta do Ser. [...] O homem é o único ente que pode 

liberar um acesso  para o entendimento do próprio Ser, na diversidade de seus sentidos”
172

.  

  Lancemos mão da seguinte afirmação:  

 

[...] e somente porque ‘verdade’ como descobrir é um modo-de-ser do ser-aí, pode 

ela subtrair-se ao seu arbítrio. A ‘validade universal’ da verdade tem também sua 

raiz unicamente em que o ser-aí pode descobrir ente em si mesmo e pô-lo em 

liberdade
173

.  

 

É preciso perceber que a relação entre ser-aí e a verdade exposta nesta passagem se vê 

subsidiada por um elemento, a saber: o ato de predicação. O espaço de fundamentação desta 

relação dá-se enquanto compreensão. Desde esta perspectiva, o modo de ser-descobridor 

(Entdeckend-Sein) é garantido a partir da compreensão de ser, na medida em que esta 

possibilita a adequação entre aquilo que se vê intuído e a vivência desta mesma intuição. Esta 

adequação se configura a partir de um comportamento. No tópico Existência e mundanidade 

esboçamos a descrição de que o comportar-se tem sua base nos fenômenos da cotidianidade.  

O comportamento desde o modo de ser cotidiano mostra-se como preocupação 

(Fürsorge) e ocupação (Besorgen), estes são chamados de existenciais, especificamente, 
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porque caracterizam e constituem a existência
174

 (Ek-sistentia) do ser-aí, deste modo, não 

podem ser pensado enquanto categorias, ou ainda, como propriedade do ser-aí. Em 

conformidade com Veiga, os existenciais cotidianos assumem uma função importante no 

traço existencial, uma vez que é por meio destes existenciais que o ser-aí é efetivamente um 

ser-descobridor
175

 (Entdeckend-Sein). À guisa de esclarecimentos, o descobrir nada tem de 

volitivo, haja vista que ele faz parte da constituição do ser-aí enquanto uma condição 

existencial. Tampouco, esta descoberta não poderia ser teorizada intelectualmente, isso 

porque a compreensão hermenêutica do seu próprio ser já está sempre encoberta sob a forma 

de disposição (Verfügung) prévia.   

 Dispor-se é comportar-se, abrir-se para e no mundo (Welt), tal abertura 

(Erschlossenheit) se realiza desde uma compreensão/interpretação do que são as coisas, e 

igualmente em uma compreensão de si (Selbstsein). A compreensão nada tem a ver com 

compreender algum objeto na sua especificação, tampouco na sua determinação; compreensão 

de ser é o processo pelo qual o ser-aí (Dasein) se pré compreende. Certamente, em Ser e 

tempo (Sein und Zeit, 1927) a compreensão prévia se configura sob as bases da 

impropriedade, pois o que, antecipadamente, é por nós compreendido são as coisas desde a 

sua funcionalidade
176

 que se vê ditada por um discurso superficial. 

 É a partir do manejo que descobrimos o ser das coisas, que, na verdade, não se 

mostram individualmente, em si mesmas (Vorhandenheit), mas sim, aparecem com um traço 

que reúne em si aquilo que as circunda desde uma conjuntura (Bewandtnis). O que quer 

Heidegger mostrar é que a descoberta na verdade é descoberta do conjunto de referências 

(Verweisungen) no qual as coisas encontram-se inseridas. E a compreensão sempre se vê 

articulada por tal conjunto, e por ele é determinada. É por isso que as coisas envoltas pelo 

horizonte ocupacional sempre são vistas de maneira fechada, isto é, determinadas como isto.  

 De modo geral, não se atenta para aquilo que Husserl já havia mencionado, que há um 

rastro daquilo que não se mostra na visada. Lembremos que no estatuto da fenomenologia 

husserliana, especialmente nas implicações de 1900/01, já havia sido exposto que a percepção 
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não apreende o objeto na sua totalidade ou integralidade, ou melhor, nas palavras de Husserl, 

o objeto doado chega à consciência no modo do sombreamento
177

, já que o que nos chega é 

uma parte da totalidade, esta parte foi chamada de conteúdo intencional. Justamente, o 

conteúdo nada mais é do que o próprio objeto intencional na sua particularidade, enquanto 

que o objeto em sua totalidade será denominado de sentido
178

. 

 Heidegger defende, em 1927, que esta percepção inacabada sobre as coisas é 

necessária para tornar a vida no extrato mundano mais ágil, e em consequência disto o 

horizonte fáctico ganha um caráter superficial. Segundo Caputo: 

 

a vida fáctica procura sempre tornar as coisas fáceis [Erleichterung], a inclinação 

segue sem destino [Zug], por si mesma, sem acrescentar nada. Estar-inclinado 

corresponde ao arrastar, apressar-se na sua direção, ‘sem mais’. [...] A vida é 

cuidado, mesmo na inclinação para tornar as coisas fáceis, para fugir
179

. 
 

Ora, “[...] a vida é cuidado”
180

 e, sendo desta maneira, a vida se mostra nas relações 

cotidianas. Aquele que é capaz de relacionar-se seja consigo mesmo, seja com as coisas, seja 

com os outros foi chamado, por Heidegger, de ser-aí (Dasein). Desde estas considerações, nos 

é permitido então dizer que a existência também se revela no cuidar.  

 A noção de cuidado (Sorge), nas ponderações de 1927, é tratada como a estrutura 

existencial que resguarda os modos do ser-aí ser, seja na impropriedade, enquanto 

preocupação (Fürsorge) e ocupação (Besorgen), seja na propriedade, enquanto angústia
181

.  

Este resguardar de possibilidades faz com que compreendamos o ser-aí enquanto um ente que 

é, mas que ainda, pode vir a ser. O que se faz importante notar é que o cuidado nada mais é do 

que um movimento. Nas palavras de Paisana
182

, este movimento não é senão o movimento de 

transcendência (Transzendenz). De acordo com este autor, transcender-se é antecipar-se. 

 Deste modo, a antecipação (Vorweg) do ser-aí é pensada como comportamento do 

mesmo frente às suas possibilidades de ser-com (Mitsein). Isto é possível, nas considerações 
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de 1927
183

, porque o ser-aí é pensado como abertura, e estar aberto nada mais é do que 

encontrar-se lançado no mundo enquanto um projeto indeterminado
184

, isto é, inacabado. Pois, 

ao realizar-se como isto ou aquilo (por exemplo: como um professor, um pintor, um pastor, 

etc.) é resguardado para a sua própria estrutura a capacidade ontológica de nunca se fechar em 

uma determinação, de não se esgotar, já que existir é realizar-se, é fazer-se constantemente no 

mundo. Em resumo, a noção de verdade ao ser ligada às modalidades existenciais do ser-aí, 

trará à tona o problema da transcendência, já que o ser-aí se revela como um movimento que 

propõe sentido. 

 

3.II.1 Transcendência e verdade 

 

3.II.1.1 Cuidado e antecipação 

 

Na compreensão tradicional as palavras latinas “transcendens e transcendentalis”
185

 

eram aplicadas de uma maneira indiferenciada pelos filósofos medievais para designar de uma 

forma geral o Ser (ens), a verdade, a unidade. No entanto, Kant teria demarcado, mais 

claramente, uma distinção para o transcendente e igualmente para o transcendental. Conforme 

Inwood:  

 

[...] ‘transcendente’ [é] um conceito ou entidade que ultrapassa a nossa experiência 

(p.ex. Deus), ou seja, o em si, o elemento a priori que não temos acesso já que está 

para aquém da experiência. E o ‘transcendental’, aquilo que pertence à possibilidade 

do nosso conhecimento experimental
186

 .  
 

Embora Kant não tenha tratado do tema da transcendência (Transzendenz) propriamente dito, 

segundo Torres, ao pensar acerca do problema das condições de possibilidade do 

conhecimento, o filósofo teria contribuído para que a fenomenologia tanto husserliana, quanto 

heideggerina, tratassem do tema
187

 posteriormente. 

                                                           
183

 “É algo notável que a relevância do conceito de ‘transcendência’ de Heidegger em sua ontologia fundamental 

só é encontrada mais completamente em suas preleções do que em Ser e Tempo. Transcendência pode ser o 

termo que Heidegger prefira como elemento estrutural chave da análise do Dasein neste livro, mas não entra nele 

até sua última exposição, no §69. Enquanto caracterização adequada do Dasein, ele é muito mais aquilo que 

conduz a longa tematização do que aquilo partir do qual deveria proceder toda exposição. Em resumo, a 

tradicional concepção de transcendência do mundo é embasada na fundamental transcendência do Dasein” 

(BRUZINA, 2007, p. 133). 
184

 Ibidem, p. 145. 
185

 INWOOD, 2004, p. 190. 
186

 Idem. 
187

 TORRES (2000). 



56 

 Kant, ao propor que o conhecimento é uma síntese que acontece a partir da união entre 

o elemento objetivo dado à sensibilidade receptiva e o elemento sintético subjetivo 

desenvolve a base para se pensar as condições transcendentais do conhecimento. Para o 

filósofo de Königsberg, o conhecimento não teria sua origem nem no primado do objeto que 

se apresenta em si mesmo, nem tampouco, no primado do sujeito racional cartesiano
188

, mas 

sim, os elementos objetivos passam a contribuir, conforme o fundamento na subjetividade 

transcendental, para que o conhecimento possa ser estabelecido enquanto tal.  

 Conforme Barreto, esta ação da subjetividade transcendental de apreender e formalizar 

o sensível traz como consequência “o estabelecimento de uma relação indissociável entre 

objeto e sujeito”
189

. Para esta autora, a síntese disto será o modo com que o objeto aparece 

para nós, enquanto fenômeno. Em Kant, a apreensão diz respeito à assimilação do objeto pelo 

sujeito. Como consequência disto, de acordo com Paisana, teríamos o desaparecimento do 

objeto, uma vez que este estaria incorporado ao sujeito
190

.  

 Por mais que alguns fenomenólogos, a exemplo Husserl e Heidegger, admitam grande 

contribuição de Kant para o desenvolvimento dos seus métodos, Torres sugere uma crítica de 

Husserl a tal compreensão
191

. Para Husserl, há um desequilíbrio na relação proposta por Kant 

entre a consciência e os objetos. Em Husserl, para se pensar na relação entre objeto e sujeito é 

preciso que haja um direcionamento da consciência para tal objeto, isto porque, não há em 

Husserl a possibilidade de uma consciência em si, abstraída de seu direcionar-se a algo ou da 

possibilidade de ser afetada por algo. Desta forma, o objeto desenvolve um papel decisivo na 

instituição do conhecimento, no modo da intuição: “a intuição é portanto definida pela 

presença da realidade mesma do objeto enquanto conhecido, ou seja, pela adequação entre 

objeto e o seu conhecimento meramente pensado”
192

. Com isso, o modo de acesso ao objeto, 

em Husserl, é o modo como são constituídos em uma consciência, já que o que está em 
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questão não é o objeto real, mas o modo como ele é dado à consciência enquanto percebido, 

pensado etc.  

 Pois bem, com a noção de intencionalidade, Husserl nos revela que não é possível 

dissolver as coisas na consciência, haja vista que a consciência não é tratada como um 

depósito que tem como função digerir a realidade. Desta maneira, o que faz do objeto ser um 

objeto não é somente o seu conteúdo, nem o fato de ser apreendido, mas, por ser ambos: 

conteúdo de uma apreensão intencional. Diante desta compreensão, é preciso que haja uma 

destituição no processo cognitivo da carga naturalista, para que esta relação possa ser pensada 

enquanto condição fundamental para a transcendentalidade do conhecimento.  

 Como nos foi possível perceber, “assim como o dado na intuição empírica ou 

individual é um objeto individual, o dado na intuição essencial é rigorosamente intuição, 

como objeto eidético é rigorosamente objeto”
193

; seria assim impossível em Husserl falar de 

consciência sem que esteja comprometida a um objeto, e é isto que permite definirmos a 

consciência enquanto tal, esta relação é o que nos oferece um ponto de partida para o 

problema do conhecimento. Com tal definição nasce o propósito de Heidegger de 

compreender a importância das próprias coisas na questão do ser
194

. Para pensar nesta 

correspondência entre conhecimento e Ser, Heidegger ligará o caráter transcendental à 

estrutura ontológica do ser-aí. Analisemos as implicações desta relação.  

 

3.II.1.2 Transcendência e ultrapassamento 

 

Cotidianamente, compreendemos o transcender como o exceder a si, ou ao outro, no 

sentido de ultrapassar. Seu uso comum se mostra enquanto um ascender para além, através. A 

noção de transcendência (Transzendenz) no escopo da obra heideggeriana é sistematizada em 

torno do projeto da verdade do Ser, como fora exposto. Por um lado, temos em 1927 esta 

noção interligada à noção de cuidado (Sorge), já que é o cuidado que possibilitaria ao ser-aí 

ultrapassar-se. Por outro lado, temos em uma obra posterior, a saber, Os fundamentos 

metafísicos da Lógica nos escritos de Leibniz (Metaphysische Anfangsgründe der Logik im 

Ausgang von Leibniz, 1928), o cuidado não sendo mais tratado enquanto antecipação; o que 
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se tem aqui em jogo seria, segundo Jaran
195

, uma ampliação do conceito de transcendência 

(Transzendenz). 

 Nas elaborações de 1928 temos o registro de quatro sentidos para a noção de 

transcendência, a saber:  

 

1) a transcendência ôntica: um outro ente transcendeu os entes; no cristianismo, 

Deus, o criador, transcendeu os entes criados; 2) a transcendência ontológica que se 

encontra no koinon ‘comum’ enquanto tal, o ser como conceito geral [...] ‘acima’ e 

‘antes’ dos entes, a priori. Esta é a abordagem de Aristóteles e seus seguidores 

medievais, que examinaram o ser como um transcendens, deixando obscura a 

diferença entre o ser e os entes; 3) a transcendência ‘fundamental-ontológica’: esta 

retorna para o sentido original de ‘transcendência’, superação (Übersteigung) sendo 

concebida como um aspecto distintivo de Dasein (ou melhor, Da-sein); 4) a 

transcendência ‘epistemológica’ ou cartesiana: um sujeito supera a barreira ou 

fronteira entre si mesmo e seu objeto, entre o seu espaço interno e o mundo 

externo
196

.  

  

Como sugere a análise heideggeriana exposta, especialmente no parágrafo §69 A 

temporalidade do ser-o-mundo e o problema da transcendência (Die Zeitlichkeit des In-der-

Welt-seins und das Problem der Transzendenz der Welt), a noção de ‘transcendência ôntica’ é 

bastante confusa, na medida em que criador e criatura são transcendentes, isto é, tanto Deus, 

quanto os demais entes podem transcender. Já na ‘transcendência ontológica’, defendida por 

Aristóteles, não há diferença ontológica que marca o Ser e o ente, haveria uma falta de 

distinção entre ser e ente, e isto foi alvo de crítica por parte de Heidegger.   

O filósofo sugere que com esta indistinção a tradição tendeu a representar o ser como 

ente, ou tendeu a ver o ser como uma propriedade definida, sendo igualado aos entes. 

Levando a questão para a analítica da existência empreendida em 1927, de acordo com 

Santos
197

, Heidegger evidencia que a tradição teria interpretado de forma errônea o ser-aí 

(Dasein), na medida em que o mesmo é tratado categoricamente. Haveria, segundo 

Heidegger, uma equidade entre o ser do homem e o ser das coisas dentro da perspectiva 

tradicional. O que, para ele, revelaria a incapacidade e estreiteza do conceito tradicional para 

tratar acerca da diferença ontológica.   

Frente ao projeto filosófico heideggeriano estas noções são insuficientes para dar 

conta da relação entre ser-aí, transcendência e verdade. Notemos que a quarta noção, qual 

seja, de ‘transcendência epistemológica’, também não se faz aceitável, uma vez que, para 

Heidegger, não há qualquer barreira entre homem e mundo, não há separação. Como esclarece 
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Santos, se não existe esta separação, logo também inexiste o problema da relação entre fora e 

dentro, entre um res cogitans e um res extensa
198

. O que quer Heidegger demonstrar é que 

ser-aí e mundo surgem simultaneamente. Stein nos esclarece que Husserl já havia proposto 

esta relação indissociável entre consciência e mundo
199

, na medida em que, também para 

Husserl, a consciência surge simultaneamente com o mundo, já que a consciência é sempre 

consciência de. Desta forma, podemos dizer que tanto em Husserl, quanto em Heidegger, a 

consciência é um movimento de abertura, e é nesta abertura que nos vem ao encontro o 

mundo. Enfim, diante destas considerações, é inaceitável a barreira proposta pela concepção 

epistemológica.   

Como ponto de partida em 1927, Heidegger propõe a noção de transcendência como 

“[...] superação (Überstieg) dos entes para os entes como um todo ou mundo feita pelo [ser-

aí]”
200

, uma vez que nesta obra o problema da transcendência é abordado desde uma ordem 

prática. O que Heidegger deseja mostrar é que este problema vai além do fora e do dentro, da 

relação entre mundo externo e consciência interna. Pois, como nos esclarece Bruzina, 

“transcendência pode ser o termo que Heidegger prefira como elemento estrutural chave da 

análise do Dasein neste livro. [...] Em resumo, a [...] concepção de transcendência do mundo é 

embasada na fundamental transcendência do Dasein”
201

. Pode-se dizer que essa correlação 

entre mundo (Welt) e ser-aí (Dasein), entre consciência e objeto é possível porque o mundo, a 

coisa (Ding) não são tratados como propriedade do ser-aí. Na verdade, o mundo e as coisas 

continuam existindo na sua solidez (Verläßlichkeit), ambos se mantêm na sua funcionalidade 

e existência, mas, todavia, ganham sentido na relação com o ser-aí, com o ato de visar. Para 

Duque-Estrada
202

, Heidegger pretende sublinhar que: 

 

o Dasein
203

 nada é para fora da sua relação consigo mesmo, com os outros, com os 

objetos, e com o ambiente em que vive. Mais precisamente, o Dasein a própria 

relação ou a própria projeção, sempre já em curso, em direção aos entes no seu 

modo de ser. Uma projeção que se projeta, a partir de si mesma, e não uma 

substância que, num dado momento, venha a se projetar sobre este ou aquele ente
204

.  

 

Também Giacoia evidencia que esta relação entre homem e mundo encontra-se na estrutura 
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do próprio termo ser-aí, na medida em que o aí representa a historicidade
205

 do homem. Desta 

maneira, podemos dizer que a estrutura ser-aí propõe a ideia de que o homem ganha seu ser 

(Sein) é neste aí, nesta realidade histórica. Para tanto, o homem deve existir tendo uma 

consciência histórica, isto é, compreender-se na sua existência. E, neste momento em que a 

estrutura ser-aí se mostra enquanto compreensão de si e de suas possibilidades de ser, o tema 

da transcendência se faz mister. De acordo com Mac Dowell:  

 

se o sentido do ser como tal se dá na compreensão que dele tem o aí-ser, tal sentido 

deve refletir o horizonte temporal em que o aí-ser compreende o seu próprio ser. [...] 

Esta perspectiva é transcendental, enquanto ultrapassa de antemão, ainda que 

implicitamente, o ente no seu todo para o ser, a partir do qual compreende o ente
206

. 

  

Enfim, a transcendência é tomada a partir da existência, ou melhor, da compreensão 

que, na verdade, é um existencial (Existenzial). O horizonte da transcendência vê-se tracejado 

a partir do caráter ontológico que funda a possibilidade das coisas virem ao nosso encontro no 

mundo. Esse caráter será possível desde a compreensão. De modo geral, Heidegger discute o 

problema transcendência a partir de uma ordem prática, anunciando que esta questão vai além 

do dentro e do fora, isto é, de “um sujeito para chegar ao objeto”
207

. Isso porque a existência 

real das coisas e do próprio ser-aí (Dasein) não precisa ser demonstrada, pois, antes de 

qualquer demonstração, o ente conhecido já se manifestou enquanto aquilo que é. A estrutura 

da compreensão prévia faz com que a separação preliminar entre fora e dentro seja 

desvalidada. Entretanto, cabe dizer que esse ente que na sua manifestação é fundado na 

realidade não depende do conhecer, porque a condição desse aparecer é assegurado pela 

verdade
208

. Aqui, teríamos, inegavelmente, a noção de ser-aí imbrincada com a noção de 

transcendência, e por sua vez a noção de verdade. Ao passo que trazer, para essa 

compreensão heideggeriana de ser-aí, o problema relativo à condição de acessibilidade do 

mundo representaria uma má compreensão desta estrutura.  
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3.II.2 Transcendência e liberdade 

 

 O que temos, até aqui, é o movimento de compreensão da questão transcendental, o 

que pudemos observar é que Heidegger reconduz a noção de cuidado (Sorge) para a questão 

da transcendência (Transzendenz), apontando para isso algumas implicações. Como sugere 

Jaran
209

, esta nova definição para o ser-aí é contributo da noção de cuidado (Sorge). Desta 

maneira, não há um abandono da última noção. Certamente, o que Heidegger faz, nos textos 

posteriores a Ser e Tempo nos quais a noção de transcendência se vê problematizada, é levar 

ao extremo a noção de ser-aí enquanto um ultrapassamento
210

. É imprescindível que 

pensemos nesta redefinição. Nos escritos de 1928, especificamente, em Os fundamentos 

metafísicos da Lógica nos escritos de Leibniz (Metaphysische Anfangsgründe der Logik im 

Ausgang von Leibniz, 1928) Heidegger utilizará o termo em relação ao ser-aí. 

 Para o filósofo o caráter de antecipação presente na estrutura constitutiva do ser-aí 

deve ser reinterpretado. Isto porque, a partir dos esboços de 1928, o ser-aí não poderia 

antecipar-se, porque a transcendência revela o movimento de direcionamento, e não de 

previdade (Vorhergehende) do si. Desde esta perspectiva, não se pode compreender o ser-aí 

como um constructo em si mesmo, autossuficiente, como fora interpretado por Leibniz 

enquanto uma mônada. O ultrapassar reza por uma abertura para as próprias possibilidades. 

Em Sobre a essência do fundamento (Vom Wesen des Grundes, 1929) temos  

 

transcendência significa ultrapassagem. Transcendente (transcendendo) é aquilo que 

realiza a ultrapassagem. [...] Este é, como acontecer, peculiar a um ente. 

Formalmente a ultrapassagem pode ser compreendida como uma ‘relação’ que se 

estende ‘de’ algo ‘para’ algo. Da ultrapassagem faz, então, parte algo tal como o 

horizonte em direção do ‘transcendente’
211

.  

 

Sobre o direcionar, a que Heidegger faz menção na passagem citada, nada mais é do 

que o movimento, próprio, da existência em direção ao mundo
212

. Aqui, a transcendência é 

pensada como uma condição ontológica do ser-aí, ou melhor, é o seu fundamento. É a 

transcendência que assegura a relação entre homem e mundo, à medida que “acontecendo 

como transcendência, o homem ultrapassa a situação de fato abrindo-se à sua possibilidade de 

ser, fazendo valer o mundo”
213

. E, com isso, o ser-aí ganha o âmbito para ser pensado como 
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projeto. Projetar-se nada mais é do que transcender a realidade que aparece. Em vista disto, a 

compreensão de projeto é possível porque essencialmente ele se faz no mundo, e esse fazer-se 

é estar lançado nas possibilidades de ser. Estas possibilidades são fáticas, históricas. E sendo 

fáticas envolvem tempo (Zeit). A temporalidade, de acordo com Heidegger, é a espacialidade 

inerente ao ser-aí
214

. 

 O tempo como unidade ek-stática copertence à estrutura ser-no-mundo (In-der-Welt-

sein), que é sempre projeto e, sendo projeto, encontra-se lançada no vigor de ter sido 

(passado), de presente e de porvir (futuro). Justamente por estar nesta unidade ek-stática é que 

o mundo (Welt) pode sempre se dar. Pois, “tendo seu fundamento na unidade horizontal da 

temporalidade ek-stática, o mundo é transcendente. O mundo há de ser aberto ek-

staticamente, para que os entes dentro do mundo possam vir ao encontro”
215

. Por isso, não 

vemos o tempo, não temos a percepção de duração das coisas físicas, objetivamente, no 

tempo, o que apreendemos é a duração, é o modo como este objeto dá-se na relação. Por isso, 

de acordo com Sena, o tempo em Heidegger, é fenomenológico
216

. Não se trata de um tempo 

único que aglutina em si todas as experiências, haja vista que este tempo é imanente à 

estrutura ser-no-mundo (In-der-Welt-sein) e, sendo, é ele que constitui a possibilidade do ser-

aí ser. Também, não se trata de um tempo subjetivo, porque a estrutura temporal é, na 

verdade, o movimento de realização do ser-aí enquanto unidade. Como consequência disto, 

temos a recondução da questão da transcendência, apresentada nos escritos de 1928, para o 

problema do fundamento
217

, descrito em 1929.  

 Desde esta perspectiva é a transcendência que institui o ser-aí (Dasein) enquanto 

projeto no mundo (Welt), mundo, nas palavras de Paiva, é fundado pela transcendência. Ao 

fundar o mundo ela o revela como horizonte desde o qual os entes podem vir a ser, e enquanto 

esse horizonte, a transcendência traz à vista o acontecer da verdade. Exatamente, ao se dar 

sob essas três formas, quais sejam, “[...] o instituir (estabelecer), o tomar-base e o dar 

fundação”
218

, a transcendência é fundamento. E enquanto fundamento ela é liberdade.  

 Seguindo o curso desta problemática, compreende-se que transcender é libertar-se, 

neste sentido, um movimento só ocorre se o outro também acontecer. É defendido, nas 

elaborações de 1929, que é a transcendência que caracteriza radicalmente a liberdade, 
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fundando nela o caráter ontológico. O que quer Heidegger dizer com isso?  

3.II.3 Liberdade e fundamento 

 

Segundo Paisana, o problema da liberdade perpassa o pensar heideggerino desde os 

escritos de 1927. A liberdade  fora tratada como poder ser mais próprio na constituição do que 

Heidegger denominou de ser-aí
219

. Todavia, como poder-ser a liberdade fora tratada a partir 

de um caráter ôntico, já que estava ligada à característica do ser-aí realizar-se frente as suas 

possibilidades na facticidade (Faktizität) cotidiana. Ligada a tais condições a liberdade é vista 

a partir da abertura (Erschlossenheit) do homem, vinculada às condições de possibilidade de 

ser em um mundo.  

Desta maneira, visando compreender este acontecimento, voltemos o nosso olhar para 

o ponto que funda a possibilidade do poder-ser. Este se enraíza no comportamento do ser-aí 

que descobre, essencialmente, sentido e significado para o mundo. Pensemos na seguinte 

afirmação: “[...] e somente porque ‘verdade’ como descobrir é um modo de ser do ser-aí, 

pode ela subtrair-se ao seu arbítrio. A ‘validade universal’ da verdade tem também sua raiz 

unicamente em que o ser-aí pode descobrir ente em si  mesmo e pô-lo em liberdade”
220

. 

Desde esta compreensão, temos que a liberdade vista onticamente encontra-se num nexo 

radical com o caráter revelador do ser-aí. Cabe a ele fazer ver a abertura do seu ser, enquanto 

um ente liberto. E tal abertura tem como característica, essencialmente, dar sentido às coisas 

que lhe vem ao encontro. Justamente, como garante Stein, temos num texto de 1930, a saber, 

Sobre a essência da verdade (Vom Wesen der Wahrheit), a caracterização da verdade ligada 

ao caráter revelador do ser-aí.  

 

[...] enquanto ele é aí, [...] o lugar em que algo se abre, se possibilita, em que algo 

pode aparecer, [...] o caráter de verdade se liga ao caráter de ser-descoberto do ente 

intramundano [...] que é próprio da existência, que é próprio do ser-aí, que é próprio 

do caráter de revelação do ser-aí 
221

.   

  

 Ora, o revelar que se mostra como um descobrir, de acordo com Heidegger, não é 

fundado em um querer, ou num não querer, haja vista que o descobrir é espontâneo. 

Espontaneidade, o que haveria de ser isto, em relação a uma descoberta? A palavra remete a 

significados como: “1) não aconselhado, nem forçado; feito ou dito de livre vontade; 2) que se 
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realiza por si só e sem causa aparente; que não é provocado”
222

. Como podemos observar, o 

descobrir é espontâneo porque nada tem de forçado, e não é forçado porque, como defende 

Heidegger, ser-aí é empenhar-se em uma compreensão de ser, ou melhor, existir é este 

empenho. De acordo com Reis, “ao sustentar que a vida designa um modo de ser próprio e 

autônomo, Heidegger compromete-se com a tese de que [...] o modo de ser da vida é também 

diferente em relação à determinação, e à individuação dos existentes humanos”
223

.   

 Em Ser e Tempo (Sein und Zeit), a existência encontra-se num nexo originário com o 

fenômeno da cura (Sorge): esta, como vimos, revela-se sob a forma de cuidado, do zelar pelo 

outro e pelas coisas que estão aí no mundo. O zelar nada mais é do que deixar que as coisas 

sejam e os outros igualmente. Esse deixar-ser não se vê regulado pelo saber manusear e usar 

as coisas, ou ainda, deixar que os outros exerçam todas as suas vontades em favor da anulação 

das nossas, isto porque a cura, sendo um elemento ontológico do ser-aí, se vê fundamentada 

na autonomia. Por mais que saibamos que nunca estamos sós no mundo, que pesa sobre nós a 

existência dos outros (coisas/homens), que essencialmente somos ser-com (Mitsein), somos 

livres, isto é, o ser-aí é responsável pela sua existência (Existenz). O homem compreendido 

como ser-aí nunca se encontra pronto e acabado, mas deve continuamente realizar o seu ser. 

Como diria Guimarães Rosa, neste sentido: “por isso é que as pessoas não estão sempre 

iguais, [...] ainda não foram terminadas. [...] Vão sempre mudando”
224

.  

Desde essa concepção, nos é possível dizer que o ser-aí se realiza nas suas infinitas 

possibilidades de ser porque é projeto, na medida em que o ser-aí tem de ser, ou melhor, tem 

de realizar o seu Ser, ele assim o faz na medida exata em que se lança no mundo – no poder- 

ser – e o realiza. Portanto, o ser-aí se projeta nas suas próprias possibilidades que 

fundamentam os seus modos de ser no mundo. Aqui, mundo (Welt) se mostra como um 

horizonte de significância, no sentido de possibilidade de irrupção das relações que marcam o 

modo de ser do ser-aí. Neste sentido, existir é projetar-se sempre no inacabado, em que a cada 

passo o ser-aí se faz e refaz. Isso porque a existência nunca pode ser considerada como algo 

pronto e acabado, como fixa, preza, ou ainda, condenada a uma forma; existir, enfim, é 

descobrir-se constantemente com e no mundo. Com isso, Heidegger deseja demonstrar que o 

ser-aí é propriamente um descobridor, vejamos: 

 

[...] ser-verdadeiro enquanto ser-descobridor é um modo de ser do ser-aí. O que 

possibilita esse descobrir em si mesmo deve ser necessariamente considerado 

                                                           
222

 BUENO, 1996, p. 266.  
223

 REIS, apud WU, 2014, p. 201. 
224

 ROSA, 1984, p. 21. 



65 

‘verdadeiro’, num sentido ainda mais originário. Os fundamentos ontológico-

existenciais do próprio descobrir é que mostram o fenômeno mais originário da 

verdade
225

.     

 

No tocante ao ser-descobridor (Erschlossenheit), ele se vê regulado por um saber 

conduzir-se, já que o descobrir sempre ganha a forma de um comportamento. Certamente, 

este descobrir é um saber-se conduzir em meio ao aberto. O conduzir fundamentalmente é um 

querer que nada quer para fora de si, isto é, não nos faz querer nada mais do que já temos com 

a relação, pois, a própria relação já nos basta. Nesta relação ganhamos a nossa identidade, já 

que ela nos mostra quem somos, na medida em que nos deixamos descobrir.   

O deixar-ser (Gelassenheit) se revelou como a possibilidade de sentido para o ente. 

Este se revelaria na sua aparição como isto ou aquilo. Enquanto fundamento ontológico da 

liberdade, o deixar ser permitiria o revelar do ente na sua especificidade desde o horizonte que 

se forma. Dar-se (es gibt) é entendido, neste caso, enquanto o abandono do ser-aí aos seus 

modos de se relacionar com o mundo. Segundo Heidegger, esses modos se dão inautêntica ou 

autenticamente.  

Ora, como vimos, no modo inautêntico as relações do ser-aí dão-se pela existência 

imediata. Segundo Veiga, nesta sempre nos contentamos em nos relacionarmos com as coisas 

sem ao menos nos perguntarmos sobre o sentido que as mesmas ganham na nossa existência, 

já que há um discurso prévio que nos possibilita um saber superficial sobre o mundo
226

. 

Contudo, devido ao que Heidegger denominou de curiosidade é que poderemos nos articular 

cotidianamente, evidenciando o próprio acontecimento do mundo. Ora, trata-se especialmente 

da caracterização do ser-aí, este é livre e ponto. E sendo livre, segundo as considerações de 

Santos, “precisa ser definido enquanto transcendente, ou melhor, enquanto o que transcende a 

si mesmo se dirigindo ao mundo, sendo para o mundo”
227

. 

Entretanto, para que o ser-aí seja, ou melhor, para que estes modos aconteçam, faz-se 

necessário que se abra um lugar privilegiado, e esse lugar, segundo Zárader, será pensado por 

Heidegger como liberdade. Cabe, pois, agora, justificarmos a liberdade enquanto esse âmbito 

privilegiado de manifestação do ser.    

À guisa de esclarecimento, por um lado, a liberdade seria, comumente, compreendida 

como o direito de proceder conforme nos parece, conforme a nossa vontade e o nosso desejo. 

Ou seja, liberdade diria respeito à vontade individual, da qual cada indivíduo pode ou não 
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usufruir. Isso porque a liberdade é por nós entendida como o poder escolher isso ou aquilo. 

Justamente porque a liberdade pertence ao homem, lhe seria concedido também escolher entre 

ser ou não ser livre. Assim, liberdade é vista como um produto de um sujeito, uma coisa tal 

como qualquer outra pertencente a um eu singular, podendo ser caracterizada “como 

expressão ou manifestação subjetiva de algum eu”
228

. Isto porque, não está em jogo uma 

experiência subjetiva que envolva o juízo de decidir-se, ou não, por ser livre. Esta “[...] noção 

metafísica [...] limita-se a estabelecer relações de identidade ou de adequação entre o homem 

e as coisas”
229

. Por outro lado, teríamos a liberdade enquanto constituinte da natureza 

humana, enquanto modalidade do Ser. Com isso, a liberdade não seria mais uma opção 

humana, de ser ou não livre, mas, uma condição ontológica do ser do homem.  

Desde esta perspectiva, temos em A essência da liberdade humana: introdução à 

filosofia (Vom Wesen der menschlichen Freiheit. Einleitung in die Philosophie, 1930), uma 

análise acerca deste problema. Nesta obra, Heidegger propõe dois tipos de liberdade 

apresentados pela tradição metafísica, estes são: 1) ‘liberdade negativa’ e 2) ‘liberdade 

positiva’. Em sentido ‘negativo’, a liberdade é concebida como não dependência, na qual se 

entende o ser livre como liberto de qualquer vínculo. Conforme Heidegger: “o desprender-se, 

o afastamento dos grilhões, o alijamento de forças e poderes acossantes precisa ser a 

experiência fundamental do homem”
230

. Esta liberdade foi compreendida por muitos como a 

independência do homem face a Deus.  

Em contraposição a esta última noção, Heidegger nos apresenta a ‘liberdade positiva’ 

que, de início, refere-se ao “ser livre para, deixar-se determinar por meio de, determinar a si 

mesmo para”
231

. A liberdade vista desde essa perspectiva assume o sentido de uma 

autodeterminação seja em relação ao homem, seja em relação a uma causalidade. Kant, de 

acordo com Heidegger, concebera esta última como “autoatividade absoluta”
232

, sendo ele 

quem, nas palavras de Heidegger, tomou uma posição importante no que tange ao problema 

da liberdade.  

Seguramente, como Heidegger mesmo nos indica, foi a filosofia kantiana que tratou 

pela primeira vez a liberdade a partir “do interior de um nexo radical com os problemas 

fundamentais da metafísica”
233

. Para Kant, segundo Heidegger, a liberdade é vista como 
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“faculdade de determinar a si mesmo, como autoatividade absoluta”
234

. De acordo com 

Heidegger, leitor de Kant, a liberdade não deve ser concebida de maneira negativa; uma vez 

que não há nenhum fator negativo em tal compreensão, a divisão proposta por Kant seria de 

uma liberdade com caráter prático, por um lado, e de uma liberdade com o caráter 

cosmológico, por outro.  

Conforme Kant, a liberdade enquanto razão prática é “a independência do arbítrio 

perante a coação advinda dos impulsos da sensibilidade, [...] é independência”
235

 , ou seja, é 

autonomia. Já a liberdade cosmológica seria: 

 

[...] a faculdade de iniciar por si mesmo um estado, cuja causalidade não se encontra 

de acordo com a lei da natureza, mas sob uma outra causalidade, que a determinou 

segundo o tempo. [...] Liberdade significa, portanto, a faculdade do autoinício de um 

estado
236

. 

 

Enfim, a ‘liberdade cosmológica’ é compreendida como a capacidade de iniciar uma ação ou 

um estado de forma espontânea.  

 Para Heidegger, a noção de espontaneidade absoluta assegura a possibilidade da 

liberdade prática, já que a autonomia dependeria da espontaneidade. Essa relação é indicada 

por Kant na seguinte fala: “a suspensão da liberdade transcendental (extinguiria) ao mesmo 

tempo toda liberdade. A possibilidade dessa liberdade prática depende da possibilidade 

daquela”
237

. Isto traz como consequência que a liberdade cosmológica é ‘pre-ordenada’
238

 à 

‘liberdade prática’, e esta, para Heidegger, seria a sua condição de possibilidade. E esta 

liberdade prévia Heidegger a chamará de ‘liberdade originária’, ou seja, aquela fundadora de 

Ser: não do meu ser, ou do ser de outro, mas, uma liberdade que seja condição fundante da 

existência do aí do ser.  

 De acordo com Nelson Junior
239

, Heidegger procura fazer esta reelaboração concreta 

do conceito kantiano, a fim de realçar o seu projeto de ligar as condições transcendentais da 

existência do ser-aí à noção de liberdade; a liberdade passa a ser pensada como o lugar do 

fazer-se, instância de possibilidade para o ser-aí ser. Sobre este ponto, formula Zárader: 

  

                                                           
234

 Ibidem, p. 38.  
235

 Ibidem, p. 39. 
236

 Ibidem, p.38.  
237

 Ibidem, p. 44. 
238

 Ibidem, p. 43. 
239

 De acordo com Nelson Junior, a relação entre liberdade e transcendência proposta por Heidegger como 

resultado do debate deste com Kant resulta na acepção de que “o ser-no-mundo não é nada mais do que a 

liberdade, porém, não mais entendida como espontaneidade, ou seja, como auto-originação, de acordo com a 

conceituação causal estabelecida por Kant” (JUNIOR, 2006, p. 71). 



68 

a liberdade é, no sentido estrito, o que permite ao ‘ser’ ter um aí. E é precisamente 

porque ela é esta permissão [...] que em troca clarifica e define a essência do ser-

aí
240

. 

 

Perante isso, não nos é possível pensar na liberdade como uma propriedade do ser-aí 

(Dasein), embora ele esteja a “habitá-la”
241

, isto porque, é a liberdade que o apropria e que o 

origina enquanto livre. Segundo Fögel: 

 

a liberdade, enquanto tal acontecimento instaurador, é a necessidade da gratuidade 

(do salto) da transcendência, que se apodera do homem e o determina como lugar e 

hora de toda e qualquer realidade possível. O homem, enquanto obra de liberdade, é, 

sim, a encruzilhada, a concruz de todos os caminhos, isto é, instânciado fazer-se 

visível ou aparecer de tudo, de toda e qualquer realidade possível
242

. 

 

A partir do exposto, o ser-aí se torna esse lugar de acontecimento da liberdade à 

medida que se entrega, se expõe ao Ser, ao mundo. Esse abandono, mencionado por 

Heidegger, revela-se como entrega do ser-aí aos seus modos de se relacionar com o mundo. 

Abandonar-se é entregar-se à liberdade de forma obediente, já que não se trata de uma 

escolha, mas implica, na verdade, estar no cerne, no meio de um combate que traduz a tensão 

entre o Ser compreendido nele mesmo (enquanto a dinâmica de constituição de mundo) e o 

Ser já previamente revelado como ente (desde e como uma determinação). Todavia, o 

abandonar é exposição, expor-se é abrir-se para a revelação do ser das coisas e do seu próprio 

ser. E, enquanto revelação, esse abandono manifesta a luz da essência da verdade.   

 

3.II.4 Liberdade e verdade 

 

Pois bem, Heidegger denominou esta verdade Heidegger como originária. E enquanto 

tal, como Heidegger reforçará em Sobre a essência da verdade (Vom Wesen der Wahrheit, 

1930), ela não poderia fundar-se “[...] nos modos que partem de uma ideia de criação do 

intellectus humanus e ens creatum, em que há portanto, uma conveniência, uma 

correspondência entre o intelecto e a coisa”
243

. Como foi mostrado, Heidegger rompe com 
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este conceito tradicional desde a obra de 1923
244

. Para o estabelecimento da crítica, o filósofo 

reconduz o sentido tradicional de verdade para a verdade enquanto mostração de Ser. E, em 

1930, Heidegger novamente configura a verdade como aparição, como revelação 

(Erschlieβung), e a aparição é pensada como um ‘deixar-ver’. Essa revelação dá-se (es gibt) 

numa espécie de abertura (Erschlossenheit), na qual é assegurada a possibilidade do 

concordar, do adequar. Justamente, tal abertura é pensada como liberdade. Certamente, após 

ter mostrado a insuficiência do conceito tradicional de verdade, nas suas obras anteriores à 

preleção de 1930, Heidegger anuncia, “o homem está abrigado no seio da verdade”
245

.  

Não se trata de um retorno às ponderações de 1925 ou de 1927. Notadamente que, 

agora, essa relação é pensada desde a abertura do ser-aí e a esta Heidegger denominará de 

liberdade. Conforme Heidegger: “a abertura que mantém o comportamento, aquilo que torna 

intrinsecamente possível a conformidade, se funda na liberdade. A essência da verdade é a 

liberdade”
246

. Desde essa perspectiva, aquilo que liga o ser-aí à verdade, isto é, o entre, o elo 

é pensado como liberdade, e é neste espaço de discussão que incidirá a nossa análise. 

Comecemos por algumas particularidades da referida obra.  

O título Vom Wesen der Wahrheit, em princípio traduzido como Sobre a essência da 

verdade, no entanto, também, pode ser pensado como Da essência da verdade, já que a 

preposição alemã von (e suas declinações vom e von der) equivale à nossa preposição de (e 

suas variações de gênero e número); todavia, isto nos induziria a uma ambiguidade. Segundo 

Harada, a tradução do Vom para o da revela que ora o nosso discurso incindirá sobre a 

verdade, e assim sendo a verdade se revelaria como objeto da nossa análise, ora ele se 

desdobrará a partir da própria verdade. Por esse lado, esse texto heideggeriano se inicia com 

uma fala sobre a essência da verdade, a fim de pensar acerca da sua proveniência. Entretanto, 

ao longo das suas considerações, Heidegger deixa ver que é a própria verdade que move, que 

impulsiona e possibilita o seu discurso. Sobre isso, Harada nos diz:  

 

nós homens enraizados na estrutura da Verdade que tem a forma do ‘falar-sobre’, 

estamos virados para o objeto, estamos presos, por assim dizer, a essa estrutura do 

‘falar-sobre’. Diretamente não podemos ver o lugar, a partir do qual olhamos e 

enfocamos os nossos objetos. Por isso, ao examinarmos a Essência da Verdade, só 

podemos falar sobre a Essência da Verdade, ao passo que ao fazermos isso, nós na 

realidade já estamos falando e perguntando a partir da Essência da Verdade
247

. 
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Com isso, certamente, somos aconselhados a pensar que o discurso sobre a verdade traz 

consigo um falar a partir dela, e assim sendo, a enunciação não poderia ser a essência da 

verdade.  

A discussão empreendida em Da essência da verdade inicia-se com a demonstração da 

forma como a tradição compreendeu o conceito de ‘verdade’. A tese corrente que se apresenta 

anuncia que a verdade é a “adequação da coisa com o conhecimento”
248

, ou seja, segundo 

Heidegger, ao ser pronunciada, uma enunciação é considerada como verdadeira se a mesma 

exprime um conceito e este apresenta uma conformidade com aquilo de que se trata em tal 

enunciação. 

Assim, a verdade é entendida como uma adequação que concorda e que também 

apresenta uma conformidade “entre o que é significado pela enunciação e a coisa”
249

. No 

entanto, na tentativa de pensar o fundamento desta concordância, Heidegger introduz um 

elemento novo, a saber: a manifestação. É esta que assegura a relação entre conhecimento e 

coisa, a verificação se cumpre a partir da manifestação do ente. Não obstante, em um texto de 

1928, Sobre a essência do fundamento (Vom Wesen des Grunds), Heidegger reforça esta tese 

de que o objeto que se verifica na enunciação deve estar manifesto, vejamos:  

 

a predicação deve, para tornar-se possível, radicar-se num âmbito revelador, que 

possui o caráter não predicativo. A verdade da preposição está radicada numa 

verdade mais originária (desvelamento)
250

. 

  

Como vimos no capítulo anterior, a relação que há entre o sujeito e o objeto se dá 

numa abertura
251

 (Erschlossenheit), na qual “o ente se põe propriamente e se torna suscetível 

de ser expresso naquilo que é e como é”. Com este entendimento Heidegger inicia a sua tese 

frente à noção corrente de verdade, a saber: “a proposição não é o lugar da verdade, mas a 

verdade é o lugar da proposição”
252

. Aqui, esta verdade chamada de originária é condição 

ontológica da verdade proposicional, da concordância enunciativa. Segundo Heidegger, 

desvelamento do ser é o que primeiramente possibilita o grau de revelação do ente. E, como 

nos aponta a referida citação, os termos ‘lugar’ e ‘verdade’ marcam uma diferença entre a 

verdade originária e a verdade da proposição, já que a verdade  
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 [...] que se dá neste lugar não é verdade que se opõe simplesmente a falsidade como 

propriedade de proposições. [...] Logo, a verdade que se dá neste lugar ou que é este 

lugar tem um sentido novo
253

. 

 

Desta forma, afastado da noção corrente de verdade como concordância e conformidade, 

Heidegger propõe sua concepção reestruturando o que foi dito pela tradição filosófica.  

Assim, o filósofo apresenta a ideia de ‘tornar-se manifesto’, ou ainda, deixar-ser 

aquilo que se é. Faz-se notar que Heidegger não desvalida a noção corrente de verdade como 

adequação, mas afirma que tal compreensão é derivada, pois “a verdade originária não tem 

sua morada original na proposição”
254

. A partir do entendimento de Heidegger, tanto o sujeito 

como o objeto se liberam, isto é, apresentam-se e manifestam-se como são numa abertura 

(Erschlossenheit).  

Certamente, a abertura mostra-se como um movimento de desvelamento e velamento 

de sentido para o mundo. Este movimento será pensado por Heidegger a partir da noção de 

alethéia. Justamente, “esse conceito de verdade está ligado ao caráter do Dasein enquanto ele 

é aí”
255

. Enquanto aquele que é, ele é aquele que compreende o Ser, e enquanto compreensão 

o ser-aí se revela como um movimento que propõe e supera, supera e propõe sentido. A este 

movimento Heidegger chamou, em Ser e Tempo (Sein und Zeit), de transcendência. 

Lembremos que o objetivo deste capítulo é precisar a essência da verdade, e isto 

tornou-se uma busca pelo fundamento ontológico do ser-aí (Dasein), ao qual denominamos 

de liberdade. Ficou evidente que a liberdade como acontecimento nada tem a ver com um 

estado psicológico ou físico, mas é abandono: “abandono diz um estar exposto aos encontros 

e desencontros, ao ir e vir de tudo quanto é e há. Abandono fala do aberto e do que na 

abertura, no aí do ser-aí, sobrevém”
256

.  

Para Heidegger, “o errar, isto é, a errância deve ser compreendida como um 

constitutivo capital da manifestação da abertura do Da-sein”
257

. O aberto é o que se vê 

desvelado, mas não por inteiro, totalmente. No entanto, sendo a essência da verdade a 

liberdade, o ser-aí (Dasein) tanto pode deixar que o ente seja, quanto não o pode. Desta 

forma, o ente é encoberto e dissimulado, fazendo com que a aparência seja desvelada. Assim, 

a aparência surge como essência da não-verdade. E o velado, ou velamento, vem do termo 

grego alethéia (a = não; lethé = esquecimento) que, primeiramente, fora traduzido por 
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verdade; no entanto, conforme Heidegger, esta palavra resguardava para os gregos um melhor 

entendimento no sentido de desvelar, ou vir à presença.  

 

3.II.5 Verdade e essência 

 

Enfim, vimos que a verdade, em Heidegger, primeiramente, fez-se pressentir dentro do 

mundo cotidiano em que a existência fáctica do ser-aí se dá. Essa existência (Ek-sistentia) é 

essencialmente livre. A liberdade faz parte da sua estrutura existencial assumindo a forma de 

abertura. O estar aberto é o que caracterizaria o ser-aí enquanto aquele que está lançado, 

projetado no mundo. Justamente por estar lançado, este homem não mais visto como o sujeito 

cartesiano tem a possibilidade de descobrir e redescobrir o mundo no qual ele se encontra 

inserido. Para pensarmos acerca da essência da verdade, lancemo-nos fora do arcabouço 

conceitual da tradição metafísica  que tratou a alethéia ou como desvelamento, ou como ideia, 

ou como adequação. Pois, encontramos nos escritos de 1930 a ideia de que a essência, 

fundamental, da verdade dá-se enquanto o oculto, o velado, a sombra, a cegueira
258

.  

A alétheia significa desvelamento, que, por sua vez, diz “o traço fundamental daquilo 

que já chegou à manifestação e que deixou atrás de si o velamento”
259

. O desvelado é então o 

que se presenta. Antes, desvelado significa “experimentado apenas como o-que-veio-à-

manifestação, o que se presenta”
260

. Tal verdade foi para os gregos o desvelamento do ser nos 

entes, ou seja, o modo como o ser vem à presença. O Ser (Sein), conforme Heidegger, é 

dinâmico já que é tempo (Zeit), e quando se determina, ele constitui a história, retraindo-se na 

aparência. Justamente, assim sendo, o “desvelamento indicaria o ser-verdadeiro do que assim 

é desvelado”
261

. Todavia, acrescenta Heidegger, “é porque ser significa: aparecer 

desabrochando, sair da ocultação, que lhe pertencem essencialmente a ocultação [não-

verdadeiro] e a proveniência a partir desta
262

.  

À luz da alétheia heideggeriana torna-se claro que a alethéia não é somente 

desvelamento de sentido; como fonte da qual jorra Ser (Sein), a verdade não pode ser somente 

abertura, porque “o homem historial pode também, deixando que o ente seja, não deixá-lo ser 

naquilo que ele é. O ente, então, é encoberto e dissimulado. A aparência passa assim a 
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dominar”
263

. Esta é tratada em 1930 enquanto errância, na qual a verdade estaria, 

originalmente, fundada. Aqui, Heidegger reclama para tal verdade dois modos de não-

verdade: 1) o mistério (Geheimnis), 2) o erro (der Irrtum). Esclareçamos previamente que: 

 

o mistério enquanto não-manifestação, é a não essência da verdade (Un- wesen der 

Wahrheit), e o erro, enquanto atenção exclusiva aos entes manifestos, em detrimento 

do mistério do Ser, é a anti-essência da essência da verdade
264

 . 

 

Desde essa perspectiva, pode-se perceber que ambos os modos revelam o que Heidegger 

compreende por verdade. A verdade é essencialmente o mistério da não manifestação, e 

igualmente é errância. Esta essência configurada sobre a forma de mistério assegura esta 

outra forma da verdade se dar, a saber: o erro.  E pensar a verdade desde esse mistério é 

pensá-la como velamento do Ser. Nesse sentido, Paiva descreve que:  

 

o escondimento que precede o desvelamento da verdade é o mistério como pré-

essência da verdade, enquanto o escondimento que acompanha todo desvelamento 

da verdade, enquanto desvelamento parcial e não do ente na sua totalidade, é o 

mistério como não-essência da verdade
265

. 

  

 A título de esclarecimento, enquanto não-essência o mistério não deve ser 

compreendido de forma pejorativa, tampouco degradante. Não-essência, nos esclarece 

Heidegger, se deve porque é anterior à essência, e por ser como tal o mistério torna-se a 

essência mais essencial  

 

[...] para o bom entendedor certamente o ‘não’ da não-essência original da verdade 

como não-verdade aponta para o âmbito ainda não-experimentado e inexplorado da 

verdade do ser (e não apenas do ente)
266

.  

 

Desde esta perspectiva, o mistério é privação, ou seja, é o ocultamento do ser. É horizonte do 

não dito, do não mostrável, por isso, será pensado como “o escondimento do escondido (die 

Verbergung des Verborgenen)”
267

. Como sugere Paiva, o mistério é o movimento do Ser “[...] 

que ama esconder-se”
268

.  

 Comumente o homem, ou melhor, o ser-aí atém-se ao que é revelado como verdade. 

Isso que aparece de forma particular é tomado como totalidade, já que seu ver cotidiano se 
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limita ao que aparece. A essa tendência Heidegger deu o nome de errância. O erro consiste 

em reduzir o Ser àquilo que se faz manifesto. Pois, “com o desmedido esquecimento 

[proporcionado pelo cotidiano], o homem insiste em assegurar que tudo lhe é acessível a 

partir da vida cotidiana”
269

.  

 A errância dá-se (es gibt) na esfera cotidiana e “[...] domina o homem enquanto o leva 

a se desgarrar”
270

. Com esse desenraizamento o vigor da experiência originária decai no 

impessoal, e o homem é tomado pelo esquecimento. Conforme Paiva
271

: “[...] o homem, 

esquecido do mistério, torna-se insistente no horizonte circunscrito do ente manifesto”
272

. E 

com isso, há uma tendência de reduzirmos o horizonte de Ser àquilo que se mostra, ou seja, 

àquilo que se vê. Exatamente porque ser-aí (Dasein) se volta para o ente produzindo um 

afastamento de seu dar-se, do mistério de sua realização. Decerto, como se vê sustentado, é no 

mundo das ocupações que somos lançados ao erro
273

. Nesse espaço tramado pela falta de 

autenticidade das relações, contentamo-nos com o discurso ditado pelos outros, sejam estes: a 

moda, a mídia, as pessoas. Precisamente a errância surge desde o fenômeno da curiosidade
274

 

(Neugier) com a sua tendência para o de-cair (Verfallen). Esse fenômeno é reconhecido a 

partir da sua característica de impessoalidade, já que lhe é comum o desapego, ou melhor, o 

desprendimento. Tragados por esta tendência (Neugier) não criamos raiz, já que nos 

restringimos às circunstâncias. Sobre isto, Nelson Junior
275

 descreve que:  

 

[...] é incontestável que o homem se relaciona constantemente ao ente, mas é 

também verdade que no seu referir-se, se limita sempre a este ou àquele ente e à sua 

respectiva revelação. O que equivaleria a afirmar que o homem se atém à realidade 

corrente
276

.    

 

  No modo de ser cotidiano não há apropriação originária do mundo, já que tomamos o 

mundo a partir do seu caráter imediato. Há um desapego porque esse modo se revela como 

domínio de todos: tudo é compartilhado, e nada é de ninguém. Somos dominados pela 

novidade, e a busca pelo novo nos faz ‘pular de galho em galho’. Na cotidianidade é a 

ocupação (Besorgen) quem nos dita o que são as coisas, é por ela e nela que mergulhamos no 
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discurso que se abre sob o poderio da tecnologia e da razão
277

. Em vista disso, resta-nos 

explicar qual seria a possibilidade de uma verdade originária, em relação ao seu próprio 

acontecer. Este acontecimento dar-se-ia no âmbito da cotidianidade? 
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4 CAPÍTULO III - SOBRE A ARTE E A VERDADE 

 

 

 Em conformidade com os questionamentos levantados no corpo desta 

dissertação, a questão da verdade fora tratada até aqui, no âmbito da estrutura 

existencial do ser-aí (Dasein). O horizonte da relação entre verdade e ser-aí se viu 

fundada da abertura (Erschlossenheit), e é esta, segundo Heidegger, que torna evidente 

o caráter apofântico da verdade. Como foi visto, esse caráter de fazer ver e manifestar 

os entes acontece independente da vontade, da subjetividade humana, sendo chamado 

pelos gregos de physis
278

.  

 Heidegger, ao compreender a verdade como um movimento que revela e 

esconde o Ser, aproxima-se desta noção grega. A physis “[...] significa aquilo que 

desabrocha por si mesmo [...], ou seja, o despregar-se se abrindo em tal abertura faz 

aparição, o reter-se neste aparecer e aí morar, o dominar que desabrochando perdura”
279

. 

Desde esta perspectiva, a physis é mais do que um espaço físico, é um lugar originário 

em que as coisas são geradas e se mostram ou como isto, ou aquilo. O manifestar é o 

desabrochar do ser que eclode e se abre. E, se abrindo, traz à luz a experiência originária 

pensada como desvelamento e velamento
280

. Com isso, é admitida para a physis uma 

capacidade de articulação de encobrir e descobrir o ser, sendo que estes movimentos 

não dar-se-ão de forma distinta por meio de uma ordem, mas foram pensados como face 

de um mesmo e único acontecimento (Ereignis). 

 Isto nos permite dizer que o descobrir, que se revela enquanto physis, é o 

processo gerador de vida, porém é preciso notar que neste processo nem tudo se mostra, 

uma vez que o descobrir resguarda em si (e vice-versa) o próprio encobrir. Certamente, 

a physis com seu poder de fazer nascer, de aparecer, será pensada como um espaço de 
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edificação do Ser. O fundar
281

 (stiften) lhe é possível porque a physis ilumina, e o que 

ilumina, ou seja, o luminoso, é chamado por Heidegger de clareira (Lichtung). Esta 

abriga em si o mostrar e o esconder do Ser, isso porque a clareira é abertura de ser 

(Erschlossenheit). Em 1935-36 esta abertura foi pensada de forma original enquanto 

arte. Com isto, chegamos à questão mote desta dissertação, a saber: compreender a 

relação entre verdade e arte. E, diante da envergadura desta relação pensemos melhor no 

que Heidegger denomina como arte.  

 À guisa de esclarecimentos, na verdade, o direcionamento que seguimos até 

agora e que manteremos neste capítulo pretende reconstruir, em linhas gerais, o 

argumento de Heidegger frente a algumas teorias tradicionais. Especificamente, neste 

capítulo delinearemos de maneira geral a leitura heideggeriana acerca de algumas 

teorias sobre a arte a que o filósofo se contrapõe, com o intuito de reconstruir o percurso 

meditativo de Heidegger.  

 

4.III.1 Sobre a arte 

 

4.III.1.1 A origem: a ideia de gênio e o par matéria e forma 

 

 No escopo da filosofia heideggeriana o problema da arte ganha forma pela 

primeira vez no texto A origem da obra de arte (Der Ursprung des Kunstwerkes, 1935-

36)
282

. Essa obra é estruturada a partir de três conferências proferidas por Heidegger, 

entre os anos de 1935 e 1936, para a chamada Sociedade de Ciências e Arte de Freiburg. 

As conferências receberam os respectivos títulos: A coisa e a obra; A obra e a verdade; 

A verdade e arte, e foram articuladas no sentido de fundar o discurso heideggeriano em 

uma ontologia da obra de arte. Elas demarcam, na verdade, a passagem de uma visada 

ôntica para uma visada ontológica da obra de arte. Heidegger parte do caráter de coisal 

(Dinghafte) que prefigura a obra de arte até chegar à noção de obra de arte enquanto 

acontecimento (Geschehnis). 
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 De modo geral, os escritos de 1935/36 tratam da tentativa heideggeriana de 

fundar a tese de ser a arte um acontecer da verdade, em vista de se pensar no 

acontecimento de Ser de maneira original. Ora, com tal formulação, questiona-se não só 

o significado do que seja a arte, mas, propriamente, o seu papel no mundo. Para isto, é 

proposto um diálogo com a tradição, com intuito de desconstruir
283

 algumas das 

estruturas que fundamentam o discurso estético acerca da arte, sendo estas: o par 

matéria e forma, a noção de gênio, a noção de obra de arte enquanto reprodução, a 

vinculação entre arte e estética. A estética, de acordo com Nunes
284

,  

 

representa uma posição interpretativa em face ao belo e da obra de arte, 

posição que criou tradição e que nos impôs, sob uma pauta comum do pensar, 

certas categorias de que até hoje nos servimos para falar da arte e da sua 

essência
285

.  
 

Ora, é importante notar que o projeto heideggeriano neste ensaio não é instituir 

uma nova estética, mas reformular a noção de arte a fim de fundamentar a sua 

abordagem onto-fenomenológica sobre o Ser. E, seguindo a abordagem de Heidegger, 

no texto A origem da obra de arte, questiona-se, primeiramente, sobre a proveniência 

da arte e, em seguida, sobre a originalidade do par máteria (hilé) e forma (eidos)
286

. Ao 

passo que também é proposta um deslocamento do vínculo entre arte, matéria e forma e, 

por fim, entre arte e coisa.  

Desta maneira, o ensaio se inicia com a questão da origem (Ursprung) da arte. 

Se formos pensar de forma imediata, abordaríamos esta origem a partir das condições 

temporais e históricas que possibilitaram o seu início, ou, ainda, ligaríamos esta origem 

ao artista, aquele que cria a obra. Contudo, Heidegger demonstra que tais concepções 

não são originárias, mas sim, sustentadas por um subjetivismo estético que é fortemente 
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criticado nesta obra.  

Para o nosso autor, desde a Antiguidade a arte é vista como um objeto da 

percepção e dos sentidos, sendo desvinculada da questão do Ser. No entanto, é na 

Modernidade que a Estética é normatizada enquanto ramo filosófico, especificamente, 

com o filósofo alemão Alexandre Baumgarten
287

. A partir de 1790, o termo aparece 

como tema em diversas obras filosóficas, mas é, sobretudo, em Kant, especialmente, na 

terceira crítica, a Crítica da faculdade do juízo (Kritik der Urteilskraft, 1790), que o 

juízo de gosto é pensado sob a perspectiva de uma universalidade subjetiva.  

Segundo Moosburger
288

, há regras, normas e conceitos que norteiam o juízo 

dando-lhe um caráter universal. Em Kant, o belo não é determinado objetivamente 

enquanto propriedade disto ou daquilo, pois é o sujeito quem sustenta a sua 

identificação no objeto de gosto estético a partir das faculdades da imaginação e do 

entendimento. Ora, esta perspectiva nos leva a notar que o fundamento da estética 

kantiana é ligado à ordem da subjetividade, e esta dá origem à figura do gênio criador. 

O gênio será aquele que realiza a obra em conformidade com conceitos e regras. Esta 

perspectiva tem como possibilidade de leitura a compreensão da obra enquanto 

representação desta conformidade. Ela também liga a origem da arte a uma atividade 

criadora; com isso, temos que a origem da obra é o artista.  

Nesse sentido, a obra de arte passa a ser vista enquanto um objeto de fruição do 

sujeito. A noção de objeto, também, nos leva a pensar na arte a partir da sua 

materialidade. A obra, enquanto objeto de fruição, é igualmente um objeto enformado. 

Para Campos
289

, 

 

o complexo matéria-forma, que, na tradição da filosofia ocidental, foi 

utilizado para definir os entes, as coisas em geral: aquilo que confere às 

coisas a sua consistência é a materialidade que, naturalmente e logicamente, 

implica uma forma. Aplicada à arte, a síntese da matéria e da forma foi 

perfeitamente adequada. No entanto, esse fato ‘incontestável’ não prova nem 

que a definição da coisa como ‘matéria enformada’ esteja verdadeiramente 

fundamentada, nem que pertença originariamente ao domínio da arte
290

.     
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 Essa questão da relação entre matéria e forma reenvia ao problema da origem e 

da essência da arte. Heidegger esboça, nas primeiras linhas do ensaio de 1935/36, uma 

relação entre a obra e a arte a fim de tematizar o problema da origem da arte. Conforme 

Heidegger: “a pergunta pela origem da obra de arte converte-se em pergunta pela 

essência da arte”
291

. Desta maneira, a questão da origem aponta para a essência da obra 

de arte, isto porque, de acordo com Vattimo,   

 

origem significa aqui aquilo a partir do qual e através do qual uma coisa é o 

que é, e como é. Ao que uma coisa é, chamamos a sua essência. A origem de 

algo é a proveniência da sua essência
292

.  

 

Ora, dentro do horizonte da estética, a origem da arte estaria ligada ao artista 

e/ou à materialidade que constitui a obra de arte a partir de uma forma. O primeiro 

passo para a estetização
293

 da obra de arte teria sido dado por Platão e Aristóteles. Em 

Platão, a compreensão mais difundida é de que a arte fora pensada como técnica, como 

instrumento, uma vez que “a arte compreende todas as atividades humanas ordenadas 

(inclusive a ciência)”
294

. E, em Aristóteles, a arte é pensada, especialmente, a partir do 

par matéria (hilé) e forma (eidos)
295

, e, em vista disto, a matéria é a base, é o fundo 

material que está à espera de uma forma. A matéria tem uma vigência espacial, uma 

solidez (Verlässlichkeit), diferentemente da forma que está relacionada à ideia. 

Heidegger nos adverte que este par orientará a concepção estética posterior que admitirá 

para a obra de arte o conceito de coisa material:  

 

a remissão para o vasto uso deste complexo conceitual na estética poderia 

antes levar-nos a pensar que a matéria e a forma são determinações natas da 

essência da obra de arte, e que só a partir daí foram transpostas para a 

coisa
296

.  

 

4.III.1.2 A coisa e o coisal 

 

Acerca da relação entre arte e coisa, pergunta-se se seria possível tal 
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correspondência, o que implica remontar à questão:  O que é uma coisa? Ora, a coisa é 

primeiramente identificada a tudo aquilo que existe, por exemplo: a pedra, a madeira, 

certamente um ente inanimado. A coisa poderia ser também os animais, as plantas, e 

ainda, o próprio homem, ou seja, um ente animado. A coisa poderia ainda ser a 

moringa, a caneta, um ente com alguma serventia para nós. De fato, o que é a coisa? 

Certamente, coisa seria, como descreve Heidegger,  

 

uma coisa seria antes o martelo e o sapato, o machado e o relógio. Mas estas 

também não são simplesmente coisas. Para nós, as verdadeiras coisas são a 

pedra, o outeiro, o pedaço de madeira. As coisas da Natureza e do uso são, 

portanto, aquilo que chamamos habitualmente de coisas
297

. 

 

Desde esta compreensão, nos é possível perceber, num primeiro momento, que 

Heidegger sustenta uma distinção entre coisas da natureza e as coisas que estão em uso. 

As coisas que estão aí simplesmente dadas, por exemplo, os rochedos, a areia da praia 

são simples coisas (blosse Dinge) e nada mais. Fora de circulação, ou melhor, fora da 

relação de uso e manuseio, as coisas da natureza tornam-se meras coisas para nós. 

Anteriormente, a fim de sustentar o seu projeto em 1927, Heidegger tematizara o modo 

de ser das coisas, com intuito de estabelecer a diferença ontológica entre ser e ente.  

Nesta obra, especificamente, Ser e Tempo (Sein und Zeit, 1927), Heidegger 

contrapõe aquilo que está simplesmente dado (Vorhandenheit) com o que está à mão 

(Zuhandenheit)
298

, evidenciando que na tradição o ser-simplesmente-dado, a coisa pura, 

exerceu um primado sobre aquilo que está em uso. Nas elaborações de 1927, 

especialmente, no §15 O ser do ente que-vem-de-encontro no mundo circundante (Das 

Sein des in der Umwelt begegnenden Seienden), a coisa é nomeada como das Ding em 

contraste com o apetrecho (das Zeug). Este último é regulado pela serventia 

(Dienlichkeit), pelo ser-para (Um Zu) e aparece no mundo circundante (Umwelt).   

 Nas elaborações da Origem da obra de arte (Der Ursprung des Kunstwerkes, 

1935-36) é acrescentado um novo elemento na separação, já feita em 1927, entre as 

meras coisas e apetrecho, a saber: a obra de arte. E a fim de especificar a diferença 

entre tais âmbitos, Heidegger retoma o sentido de coisa proposto pela tradição 

metafísica, a saber: 1) da coisa como a coisa mesma, isto é, “da coisa como suporte das 

                                                           
297

 Ibidem, p. 15. 
298

 O intuito maior de Heidegger é reconduzir a primazia dado pela tradição à coisa para o apetrecho. 

Com isto vimos um rastro forte do método fenomenológico que o conhecer só é possível enquanto 

conhecimento de.  



82 

 

suas características
299

; 2) da coisa como feixe de impressões, ou seja, “da coisa como o 

que é perceptível aos sentidos, através das sensações”
300

; e, finalmente, 3) da coisa 

como matéria enformada. Isto quer dizer que nesta perspectiva “o que dá à coisa a sua 

consistência (das Ständige) e sua nuclearidade, e que origina simultaneamente o tipo do 

seu afluxo sensível e colorido [...], é a materialidade
301

. No entanto, segundo Heidegger, 

este modo como a coisa foi concebida ao longo da tradição metafísica – seja enquanto 

ens, ou, enquanto res – escapa à própria essência (wesen) do que seja a coisa, isto 

porque, a coisa foi tomada como algo que subsiste em si mesmo e por si mesmo. Aos 

poucos este movimento de compreensão do que seja a coisa caminhou para a 

configuração da noção de coisa enquanto um objeto da representação humana. Esta 

compreensão é formulada na Modernidade, especificamente por Kant. A coisa 

compreendida enquanto este objeto é objeto da nossa percepção, ou seja, a coisa torna-

se aquilo que o sujeito representa.  

 Tais concepções tornam-se alvo de crítica para Heidegger, pois, segundo o 

filósofo, essas noções não estão alicerçadas na própria coisa, e sim, em uma relação que 

pressupõe um sujeito e um objeto. Para Heidegger, tal relação (sujeito vs. objeto) revela-

se como algo derivado de uma relação mais original que se mostra no modo mais 

imediato de a existência (Dasein) acontecer. Para Heidegger não há um sujeito que se 

afirme perante a coisa, e nem uma coisa que se afirme perante um sujeito, ambos se 

constituem juntos, desde uma relação (Beziehung) que traz à vista o Ser (dos homens e 

das coisas). E que, desde os escritos de 1927, assume a forma da estrutura de ser-no-

mundo (In-der-Welt-sein). 

 Com isso, torna-se imprescindível redimensionar o caráter de coisa atribuído à 

obra pela tradição. Porque não se pode mais pensar a coisa enquanto algo que já se 

encontra previamente constituído –tal como suporte das suas características. E, para 

tanto, Heidegger constrói o seu argumento de que tais noções são reguladas pela 

serventia (Dienlichkeit). Desta maneira, a coisa compreendida a partir do seu caráter de 

serventia põe por terra as diferentes concepções nos dada pela tradição. Isso porque, 

desde o fenômeno da serventia, a coisa não pode ser pensada como o “[...] suporte das 

suas características”
302

. Pela mesma razão, também, não poderia surgir das impressões e 
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das sensações de um sujeito, e nem ser somente forma e matéria. Isso porque a coisa 

ganha seu ser na relação, ou seja, no estar sendo. E, neste estar sendo, a coisa se revela 

como um produto para isto ou aquilo. Esta revelação na obra de 1927, Ser e tempo (Sein 

und Zeit), foi chamada de ser-para
303

 (um-zu). É importante destacar que a noção de 

instrumentalidade assume traços específicos em 1927, a partir desta noção de um 

produto para. Aqui, a serventia se vê ligada ao modo como o ser-aí se encontra lançado 

no mundo circundante (Umwelt), onde as relações são tecidas a partir do modo de lidar, 

ou melhor, de se ocupar com as coisas que lhe vêm ao encontro no mundo. Estas coisas 

foram chamadas de apetrechos (das Zeug), já que possuem em seu ser a marca do 

‘para’.  

Na A origem da obra de arte, Heidegger lança mão da noção de serventia a fim 

de distinguir as meras coisas do apetrecho e da obra de arte, ainda aqui. A serventia 

que revela o ser do apetrecho e funda a dimensão ôntica em que nós cotidianamente 

vemos uma obra de arte. Aqui, o apetrecho não é pensado a partir da analítica 

existencial, mas, em relação a obra de arte. O discurso heideggeriano acerca do que 

seja o apetrecho – coisa na sua serventia – sobrepuja as diferentes noções de coisa 

apresentadas pela tradição.  

As coisas estão aí presentes em nosso mundo, e estas compreensões 

apresentadas podem ser vistas no exemplo adiante: a coisa pode ser esta caneca de café 

de porcelana vermelha que está um pouco quente pelo café que é nela depositado.  

Então olha-se de relance para a caneca vermelha com café e já não está certo que o café 

esteja tão quente assim. Bebe-se o café e, de repente, percebe-se que escapou ao olhar a 

verdadeira temperatura do café, e este encontra-se quente assim, como se estivesse sido 

feito naquele instante. A caneca vermelha feita de porcelana manteve o café quente por 

ser uma boa isolante térmica. O que percebemos com esta descrição? Na verdade, o que 

assegura a compreensão da coisa como substância, como objeto percebido pelos 

sentidos e como matéria enformada, é a serventia que dela fazemos. É o uso que 

determina a matéria de que será feita e a forma que terá. Desde esta visada, as noções 

tradicionais tornam-se inviáveis. Para Heidegger:  

 

a serventia é o traço fundamental, a partir do qual este ente nos mira, a saber, 

reluz e com isto se torna presente, e assim é este ente. Numa tal serventia se 
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funda tanto a doação do tipo de forma como a escolha da matéria que com ela 

se dá, e com isto o domínio do complexo matéria e forma. O ente que está 

submetido é sempre o produto (Erzeugnis) de uma fabricação 

(Anfertigung)
304

.   

 

 Fica evidente que, ao visar a coisa, esta aparece a partir do seu ser-para (Um-

Zu), é a serventia que institui a coisa enquanto apetrecho (das Zeug). Nas considerações 

de 1935/36, este será fundamental para que se discuta acerca do caráter coisal 

(Dinghafte) da obra de arte. Sobre o apetrecho Vattimo escreve: 

 

que as coisas sejam antes de mais instrumentos (apetrechos), não quer dizer 

que sejam todas meios que empreguemos efetivamente, mas sim que as 

coisas nos apresentam, antes de mais, dotadas de certo significado 

relativamente à nossa vida e aos nossos fins
305

.  

   

O apetrecho nos vem ao encontro desde a sua instrumentalidade, e justamente é 

por isto que a caneca de porcelana vermelha se mostra antes como aquilo que resguarda 

o café que foi citado no exemplo anterior. Imersos na perspectiva heideggeriana, 

poderíamos dizer que este encontro da coisa – caneca vermelha de café – e o ser-aí 

(Dasein) acontece desde a utilidade. A caneca não se mostra isoladamente a partir das 

suas características – vermelha e de porcelana –, mas sim, a partir do mundo que é 

aberto e absorve o ser-aí (Dasein).  

Somos tragados por este mundo na medida em que nos encontramos em uma 

sintonia com a coisa que nos vem ao encontro. A caneca, por exemplo, aparece 

circundada pelos livros que estão na mesa, pelo papel, pela escrita, ou seja, é o mundo 

do estudo que se abre. Assim, o apetrecho é conectado ao ser-aí (Dasein), e por isto não 

há, de um lado, a coisa para e, do outro, o homem. E a consequência desta conexão é o 

mundificar do mundo, isto é, o acontecimento do mundo aparecendo a partir da relação 

instrumental. Segundo Fragoso, o que é instituído por Heidegger é uma relação entre o 

apetrecho (das Zeug) e o mundo (Welt), relação esta exposta desde 1927 em que  

 

a observação direta do uso do instrumento em seu âmbito de uso é justamente 

o procedimento adotado por Heidegger [...] na análise que visa justamente, a 

partir da referencialidade estrutural conjuntural (por exemplo) do martelo, 

atingir o conceito de mundanidade do mundo
306

.  
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Com isto, vemos que Heidegger diferencia a coisa (das Ding) do apetrecho (das 

Zeug), uma vez que o que nos vem na relação não é propriamente a coisa enquanto tal, 

mas sim, o seu caráter coisal (Dinghafte), ou melhor, a sua ‘coisalidade’. Diante disto, 

o que é necessariamente importante pensarmos é acerca da distinção do apetrecho em 

relação à obra de arte. Para tanto, instituiremos o estatuto da obra de arte.  

 

4.III.1.3 O apetrecho e a obra 

 

No mundo os apetrechos estão dispostos para nós assim como as obras de arte. O 

chapéu, o martelo, assim como o quadro estão pendurados na parede, todos fabricados 

pelas mãos do homem. Certamente, o chapéu em seu uso para proteção ao sol, o martelo 

no seu uso para a obra, cada qual na sua instrumentalidade, mas, ambos se mostram 

enquanto tais no uso que deles fazemos. E o quadro?  

 

O quadro está pendurado na parede, como uma arma de caça, ou um chapéu. 

Um quadro [...] vagueia de exposição em exposição. Enviam-se obras como o 

carvão do Ruhr, os troncos de árvore da Floresta Negra. Em campanha, os 

hinos de Hölderlin estavam embrulhados na mochila do soldado, tal como as 

coisas da limpeza. Os quartetos de Beethoven estão nos armazéns das casas 

editoriais, tal como as batatas na cave
307

.  
 

Na preleção A coisa e a obra é insinuado que a obra de arte, também, possui um 

caráter coisal (Dinghafte), justamente porque a pintura está nos tons da tela, a poesia 

está no som da palavra, o esculpir está no entalhe da madeira. É evidente que a 

coisalidade pertence à obra de arte enquanto caráter ôntico. Para a descrição deste 

caráter, Heidegger lança mão de um quadro do pintor Van Gogh
308

, em que se vê 

pintado, segundo o filósofo, os sapatos de camponeses (Bauerschuhe).    

Comecemos por esclarecer a escolha de Heidegger por Van Gogh. Em um 

primeiro momento, acreditamos que Heidegger o considera como um pintor que poetiza 

a arte, isto é, instaura mundo. De acordo com Argan, a questão que move o pensamento 

de Van Gogh traz como tema a existência, em especial, “coloca-se do lado dos 

desertados e das vítimas: os trabalhadores explorados, os camponeses dos quais a 
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indústria tira, com a terra e o pão, o sentimento da ética e religiosidade do trabalho”
 309

.  

O que é certo, é que por meio da pintura de Van Gogh, Heidegger encontra o solo 

propício para estabelecer a sua crítica aos ideais da Modernidade, a saber: o uso 

exacerbado da técnica/tecnologia e da razão instrumental.   

Passemos para o quadro! A visada que se abre ao nos depararmos com o quadro, 

segundo Heidegger, é de um par de botas que já estão gastas pelo uso que delas é feito. 

Quem as usa? Ora, uma camponesa na sua lida cotidiana no campo
310

. O par de botas 

revela o trabalho duro que caleja a camponesa, de arar, plantar e colher os frutos que 

advêm da terra. As cores anunciadas na materialidade da tela revelam o uso e o 

manuseio que a camponesa faz do calçado,  

 

na escura abertura do interior gasto dos sapatos, fita-nos a dificuldade e o 

cansaço dos passos do trabalhador. Na gravidade rude e sólida dos sapatos 

está retida a tenacidade do lento caminhar pelos sulcos que se estendem até 

longe, sempre iguais
311. 

 

A camponesa simplesmente as usa devido à solidez (Verläßlichkeit) que o par de 

botas traz. Nas considerações de 1925/36, a solidez (Verläßlichkeit) garante ao mundo 

(Welt) da camponesa o seu acontecer, tornando-o familiar para ela. Segundo 

Moosburger
312

, o quadro revela o que na verdade o par de botas é, nele se configura a 

experiência da camponesa na sua lida no campo, e por meio da solidez deste mundo que 

se abre, o ser do apetrecho vem à frente e se mostra. Para Werle
313

, a obra de arte revela 

a solidez, no sentido da verdade dos apetrechos em sua utilidade cotidiana.  

À guisa de esclarecimentos, a interpretação fenomenológica que Heidegger 

empreende na abordagem do quadro de Van Gogh, faz com que compreendamos o que 

é um par de botas. Isto porque, a abertura (Erschlossenheit) que acontece na própria 
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obra de arte, ou seja, na tela em que esta bota se vê tracejada, faz com que as coisas 

apareçam na sua instrumentalidade. E, com isto, podemos delinear a especificidade da 

relação proposta entre coisa (das Ding), apetrecho (Zeug) e obra de arte. Na verdade, o 

ensaio de 1935/36 se articula para esclarecer a especificidade desta relação, e Heidegger 

o faz – esclarecimento – no momento em que 1) reconduz as noções de coisas, que 

apresentamos anteriormente, para a noção de produto para; 2) e revela que está em jogo 

na obra de arte um algo a mais. E este algo permite à arte pôr em obra a verdade dos 

sapatos reais
314

. Haveria algum traço de não ‘coisalidade’ inerente à obra? Haveria a 

possibilidade de a obra ultrapassar o seu caráter coisal? O que caracteriza a obra 

enquanto tal? 

 

4.III.2 A obra e o acontecimento (Ereignis) 

  

As obras estão dispostas nos museus. Levantemos a questão acerca da natureza 

da obra, a fim de distingui-la do apetrecho. Este tem como essência a serventia, o uso, já 

a obra não tornou claro o estatuto da sua essência. O que faz uma obra de arte ser 

considerada arte? Esclarece-nos Nunes que “no quadro de Van Gogh, a permanência 

repousada (In-sich-ruhen) dos sapatos revela-nos o que é em verdade o produto para 

além de sua serventia”
315

. Segundo Campos
316

, Heidegger tematiza a questão da 

instrumentalidade das obras de arte, a fim de demonstrar que a obra ultrapassa o seu 

caráter de servir, já que a arte pertence a um horizonte ontológico. 

De modo geral, pensaríamos o fato da permanência da obra nos museus como 

justificativa para o título de obra de arte. Certamente, no mundo moderno o museu 

ganha o primado como o lugar essencial das obras de arte. No texto heideggeriano de 

1935/36, o filósofo questiona o primado dado ao museu, isto porque, segundo 

Saramago, para Heidegger: 

 

uma obra, uma vez retirada de seu estar-em-si original e transformada em 

objeto de exibição ou da investigação por críticos e teóricos, perderia, de 

forma irrecuperável, sua condição anterior de obra de arte viva, por maiores 

que fossem os cuidados com sua conservação e o reconhecimento de seu 

valor artístico. Heidegger fala de um “primigênio estar-em-si”, que garantiria 

o permanecer de uma obra como obra. Esta condição originária só poderá se 
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preservar enquanto a obra não for arrancada de seu “espaço essencial”, ou 

seja, de seu mundo
317

.  

 

Fala-se do ‘estar em si’ e este revelaria o espaço originário da obra de arte, neste 

espaço a obra se apresenta desde a sua natureza essencial, qual seja: enquanto arte. O 

que se quer dizer com o ‘estar’ em si da obra? O que Heidegger deseja resguardar não 

seria uma localização, ou tampouco um lugar específico que seja fora do museu, é 

preciso, nas palavras do filósofo, que a obra permaneça no mundo que é aberto pela 

mesma, e aqui deve ser instalada na medida em que este mundo se determina como 

espaço essencial. As obras de arte instituídas nos museus, e aquelas que são fruto da 

indústria da arte de alguma maneira perdem a sua essência, a saber: de instalar 

(aufstellen) mundo.  

Para Nunes
318

, esta capacidade lhe é possível uma vez que a arte traz consigo a 

experiência histórica e historial de um povo. Ela salvaguarda esta experiência fazendo 

nascer sempre e de novo o mundo que dela advém. Longe da sua origem, as obras, 

nestes espaços, seja no museu, seja no mercado da arte, perderiam esta característica e, 

conforme Heidegger destaca, a sua essência enquanto aquela que põe em obra a 

verdade. Não é à toa que Heidegger lança mão do quadro de Van Gogh na sua primeira 

conferência, o que ele quer fazer notar com a sua descrição é que antes de pensarmos 

acerca da materialidade que sustenta a tela, sobre as cores que são reluzidas em meio às 

formas, o couro de que as botas são feitas, nos vem o mundo que circunda a camponesa.  

Não nos prendemos aos detalhes materiais da obra, mas, nos deixamos ser 

envoltos pelo horizonte do campo que a obra traz. Como explicita Fragoso, “o que o 

quadro abre é, por meio da referência ao mundo da camponesa, a essencialidade do 

utensílio e a mundanidade do mundo, enquanto tais”
319

, mas, de modo algum, esta 

pintura consegue demonstrar o modo como o mundo se dá. Heidegger, com o intuito de 

explicitar a instauração do mundo a partir da obra, faz uma análise acerca do poema de 

Conrad Ferdinand Meyer intitulado “A fonte romana”, citado logo abaixo: 

 

Eleva-se o jato de água e, caindo, enche 

por inteiro o redondo da taça de mármore,  
e a taça, enchendo-se, extravasa  
sobre o fundo de uma segunda taça;  
e a segunda, tomando água a mais, dá à terceira, em ondas, o seu jorro, e 
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cada uma ao mesmo tempo toma e dá e jorra e repousa
320

.  
 

Pensemos acerca do que seja uma fonte, e nos vem à compreensão a ideia de fonte 

enquanto aquilo que origina, que abriga em seu cerne o nascimento, isto é, faz brotar. O 

que a fonte de Meyer faz brotar? Dela jorra o mundo romano
321

. O que aparece para nós 

é a fonte enquanto tal, pensada como “origem inesgotável”
322

. Decerto, enquanto 

origem a fonte abarca em si o sentido e significado de ser dos romanos, dele provém o 

desvelar e o ocultar. Este movimento foi chamado por Heidegger de acontecimento da 

verdade.  

 O acontecer é pensado a partir de uma terceira reflexão acerca de uma obra de 

arte, qual seja: o templo grego. E, como é descrito por Fragoso
323

, cada uma destas 

obras revelariam épocas históricas do ser. Para Heidegger, A fonte romana pertenceria à 

época medieval, o par de botas pertenceria à época moderna e, por fim, o Templo 

pertenceria à época antiga clássica, pois, para o filósofo, a arte tem o papel de anunciar 

cada manifestação do ser, ou melhor, o início de um começo. Por isso, nas elaborações 

de 35/36, o acontecimento da arte é reconduzido à noção de acontecimento historial, ou 

seja, de ser.  

 Para nós, o templo é visto como uma obra arquitetônica. Neste caso, o templo se 

mostra em meio às rochas, e com o passar do tempo tornou-se ruína. A compreensão do 

que seja este não se limita àquilo que aparece enquanto ruína. Mas o que é, na verdade, 

um templo? É um espaço de reverência e adoração aos deuses, que foi fundado na 

dimensão do sagrado. Acreditava-se que os deuses vinham à presença daqueles que os 

clamavam. O que sobrevém na obra-templo é a fé e a crença humana no que se mostra 

como divino. Ergue-se juntamente com o templo o que é visível, mas também o que não 

é, erguem-se juntamente com o templo o mundo e a existência histórica do ser-aí 

(Dasein). O templo faz irromper ao mesmo tempo que esconde em seu cerne o sentido 

para aqueles que nele estão, uma vez que:  
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o templo, em seu erguer-se aí, dá às coisas pela primeira vez a sua face e aos 

homens o ponto de vista sobre si mesmos. Essa vista permanece aberta por 

todo o tempo em que a obra é uma obra, por todo o tempo em que o deus não 

lhe tiver fugido. É uma obra que deixa o próprio deus se presentificar e assim 

é o próprio deus
324

. 

  

Diante de tais considerações, ainda não se tornou claro como é possível ao templo, ao 

mesmo tempo, esconder e revelar. Sem sombra de dúvidas, Heidegger introduz o par 

mundo (Welt) e terra (Erde) a fim de pensar tal movimento.  

  

4.III.2.1 Mundo e Terra 

 

 A noção de mundo perpassa toda a filosofia heideggeriana, assumindo diversas 

nuances. Em Ser e Tempo (Sein und Zeit, 1927) pensa-se o mundo desde o ser-aí 

(Dasein), para designar o conjunto de possibilidades próprias do homem, como ficou 

visível nas considerações esboçadas nos capítulos anteriores. Em Sobre a essência do 

fundamento (Vom Wesen des Grundes, 1929) é questionada a noção de mundo enquanto 

um espaço físico, geográfico. E por fim, em 1935/36, na Origem da obra de arte (Der 

Ursprung des Kunstwerkes) o mundo é pensado como ato de exposição do ente em 

contraposição à terra que a tudo recolhe. O mundo é tido como o movimento que 

apresenta uma nova realidade, uma nova feição para as coisas. 

 O mundo (Welt), visto desde os esboços de 1927, era pensado a partir da 

facticidade do ser-aí (Da-sein). Em vista disto, mundo seria a abertura da 

instrumentalidade dos entes desde uma relação. Como vimos, há um ultrapassamento 

por parte da obra de arte deste caráter instrumental. Desta maneira, Heidegger, em A 

origem da obra de arte, dá um salto para uma compreensão de mundo (Welt), arraigada 

numa dimensão mais originária, fundada em terra (Erde). Como insinua Labarthe
325

, é 

notável que mundo e terra sejam responsáveis pela instituição do caráter historial da 

obra de arte.  

 Nunes
326

 explicita que a originalidade deste par conceitual, a saber, mundo 

(Welt) e terra (Erde), começa com a releitura que Heidegger faz acerca do par 
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aristotélico matéria e forma. Na verdade, como acrescenta Moosburger
327

, mundo e 

terra não são sinônimos para o par matéria-prima e forma artística, por isso, não se trata 

de renomear, simplesmente, este par aristotélico, mas, sobretudo, de fato, trata-se de 

buscar um sentido originário para a obra de arte
328

. Eles, a saber: mundo (Welt) e terra 

(Erde) aparecem nos escritos de 1935-36, enquanto combate (pólemos). A obra de arte 

revela-se como o espaço que abriga “[...] a apresentação de um mundo (das Ausfstellen 

einer Welt) e a revelação de Terra (das Herstellen der Erde)”
329

.  

 Essa relação dá-se como um jogo de forças em que mundo quer a tudo dar forma 

e desvelar, enquanto terra deseja retrair, obscurecer. O que é mostrado na obra
330

 é esse 

jogo de forças, uma vez que, “[...] mundo e terra são em si mesmos, cada um segundo a 

sua essência, polêmicos e beligerantes. Só assim participam no combate da clareira e 

ocultação”
331

. Desta maneira, o mundo dá-se enquanto não-encobrimento, já a terra 

remete ao encobrimento. Nesse impasse, a obra instaura um sentido e mantém essa 

abertura de sentido, ou seja, um mundo.  

 O mundo é fundado sobre a terra que em si o resguarda. A terra ganha a sua 

natureza enquanto tal pelo mundo. Sabemos que mundo (Welt) diz respeito ao nosso 

modo mais familiar de ser, uma vez que na abertura de mundo é revelado o ser das 

coisas e o nosso em uma época histórica. A terra (Erde) é o que dá guarida, abrigo para 

o mundo se fundar. Esta relação é conflituosa, e pela obra de arte é evidenciada
332

. 

Mundo quer de todo jeito dar uma forma aos entes, isto é, clarificá-los. Já a terra quer 

retraí-los, obscurecê-los. Diante disso, é forçoso lembrar que, já na preleção de 1933-34, 

Da essência da verdade (Vom Wesen der Wahrheit), publicada na obra Ser e Verdade 

(Sein und Wahrheit), Heidegger pensa na essência deste combate.  

 Para tanto, ele retoma o fragmento de nº 53 de Heráclito de Éfeso, na tentativa 

de resgatar uma maneira mais originária e fundamental para se tratar da relação entre 

combate e verdade. Vejamos: “De todas as coisas a guerra é pai, de todas as coisas é 
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senhor; a uns mostrou deuses, a outros, homens; de uns fez escravos, de outros, 

livres”
333

. Certamente, segundo Heidegger, a ‘guerra’ é pensada em um sentido figurado 

para descrever o que seria esse princípio que a tudo ordena e tudo origina. É uma 

tentativa de falar sobre o combate entre os opostos. É desta luta que as coisas vêm à 

clareira do ser, já que a guerra de “[...] todas as coisas é senhor”
334

.  

 O combate, que é inerente à guerra, traz consigo a tensão necessária para a 

conservação, uma vez que “a luta atravessa com sua regência o todo, sendo como poder 

de geração e como poder de conservação”
335

. Na medida em que o combate é tratado 

como condição para a determinação dos entes, como princípio originário, lhe é possível 

resguardar em si a força para gerar ser. É na vigência desta tensão que os entes vêm à 

tona. Decerto  

 

a auto-afirmação da essência não é jamais uma postura gratuita, mas a 

manifestação do que existe de mais original na fonte de seu próprio ser. 

Através do combate, o ser dos combatentes é revelado. O combate torna-se, 

assim, cada vez mais o que propriamente é
336

.    

 

 Contudo, nas preleções de 1935/36, é na obra que mundo e terra são 

consagrados. É aqui que aparece o movimento que consagra o horizonte de sentido. 

Para Casanova
337

, o mundo oferece ao ser-aí (Dasein) a abertura do seu ser ente, isto é, 

a possibilidade de ser, de pôr-se a caminho da sua destinação. Devido à familiaridade do 

mundo, é ele que possibilita um espaço de relações ao ser-aí.  

 É preciso dizer que enquanto essa força que desde si mesma mostra e desde si 

mesma oculta, o combate a tudo compreende, percebido que faz parte da sua essência 

promover o desvelamento das coisas à medida que confere limite, ou melhor, 

determinação. Desde essa compreensão é inerente a este princípio originário a própria 

verdade, verdade aqui entendida enquanto alethéia. Segundo Heidegger, no combate em 

que todas as coisas estão tencionadas entre mundo que tudo abre e terra que tudo 

resguarda, o ser das coisas pode ser desvelado. Isso não significa que na luta aconteça 

uma dissolução de uma dessas naturezas, pelo contrário, é a partir da luta que os entes 

se harmonizam. Em suma, o combate entre mundo (Welt) compreendido como clareira e 
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terra (Erde) enquanto ocultação, faz-se possível desde um jogo de forças. Nas 

considerações de 1935-36 a obra de arte revela-se como o lugar ideal para esse jogo
338

 

acontecer.  

 

4.III.2.2 Arte e jogo: o movimento originário 

 

Pensemos melhor na relação entre arte e jogo. Segundo Campos, orientados 

pela noção de arte enquanto acontecimento da verdade, o jogo se faz pressentir como 

dinâmica desde a qual as coisas e o homem ganham identidade, isso porque é “o modo 

pelo qual as coisas surgem de sua própria claridade e exuberância e, nesse sentido, o 

todo cósmico anuncia uma disposição primordial, originária”
339

. Esta dinâmica 

originária, em vista da obra de arte, pôde ser compreendida enquanto confronto entre 

mundo (Welt) e terra (Erde). Estas dimensões que dão vida à obra de arte tecem, 

conjuntamente, a identidade do artista a partir da sua abertura (Erschlossenheit), à qual 

chamamos de disposição (Verfügung). Essa disposição não parte da vontade do 

sujeito/artista, ela é afecção. Aqui é o jogo da arte que decide quem irá ou não jogar, e 

para isso, ele dita o ritmo da partida, cabendo ao jogador/artista obedecer.  

Obedecer (Gehorsam), como Gilvan Fögel
340

 nos diz, está relacionado a hören, 

isto é, ao escutar. Não se trata da capacidade de ouvir, isto é, de captar som, mas antes, 

diz sobre o compreender. Escutar nesse sentido é abrir-se para uma compreensão de Ser. 

Neste caso, obedecer requer um ouvir mais afinado, isto é, um auscultar da fala – antes 

silenciosa –  que emerge do jogo da arte.  

 A arte como jogo é que dita o modo como o artista/jogador deve se conduzir e se 

constituir no mundo (Welt) aberto por ela. Desta forma, não existe artista/jogador fora 

do espaço da arte. A arte ganha o sentido do mistério, do inesperado, no qual as coisas e 

o próprio homem são velados ou desvelados. O mundo é construído e desconstruído a 
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partir do movimento do velar e do desvelar. A essência desse movimento foi pensada 

como liberdade. 

 Na esfera da liberdade, o horizonte que se abre traz consigo o espanto (thauma), 

isto é, a admiração para com aquilo que estava oculto. Ser livre requer uma decisão 

antecipadora, já que para tanto é necessário antecipar-se, ou seja, ir além, ultrapassar o 

próprio ente. Isso requer coragem, já que ser livre é expor-se ao aberto. Coragem tem 

sua raiz no latim ‘cor +atĭcum’, isto é, aquele que tem coragem age (atĭcum) com cor, 

ou seja, com o coração.  

 Exatamente ter coragem é viver com o coração, isto é, estar aberto para o 

desconhecido. Corajoso é aquele que se expõe à grande experiência que é existir 

(existieren), e expor-se é entregar-se a um caminho indeterminado, o caminho do não 

habitual. O poeta Raine Maria Rilke descreve em uma das suas cartas ao senhor Franz 

Kappus o que é a coragem. Para ele, há uma relação necessária da coragem com o 

autêntico (eigentlich), uma vez que ser corajoso é ter a disposição fundamental e 

originária para descobrir um novo sentido para as coisas. Para tanto, é necessário 

abandonar-se em um horizonte de possibilidades, horizonte do ainda não, do mistério, 

do não ser. Essa falta de medida, de determinação, causará uma espécie de 

estranhamento, mas   

 

precisamos aceitar a nossa existência em todo o seu alcance; tudo, 

mesmo o inaudito, tem de ser possível nela. No fundo é esta a única 

coragem que se exige de nós: sermos corajosos diante do que é mais 

estranho, mais maravilhoso e mais inexplicável entre tudo com que 

nos deparamos
341

.  
 

  Acontece um estranhamento porque somos lançados em um discurso inaugural, 

que tece sempre e de novo o mundo. Isso se faz possível porque a arte, essencialmente, 

é fundante. Ao fundar a obra concretiza Ser, isto é, traz estabilidade para o mundo, à 

medida que é solidez (Verlässlichkeit). Como nos foi possível perceber, a solidez 

(Verlässlichkeit), viu-se ilustrada na relação, descrita por Heidegger, de uma camponesa 

com o seu par de sapatos. Os sapatos sinalizam a lida cotidiana da camponesa, isso 

porque traz à vista o mundo a que a camponesa pertence. 

 Nas elaborações de 1927, ‘o sinal (Zeichen)’ era pensado enquanto aquilo que 

indica o ente. Desde essa perspectiva o sapato sinaliza para o quê? Ora, “os sinais 
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podem definir-se como uma espécie de “referir a”. O “referir a” é tomado de uma 

maneira extremamente formal, um relacionar (Beziehung)”
342

. Isto é, sinaliza para a 

relação em que ele se encontra, já que traz à mostra o que Heidegger denomina de todo 

referencial, ou seja, sinaliza para a conjuntura (Bewandtnis). E, já nos esboços de 1935-

36, o caráter instrumental das coisas será revelado por meio da solidez (Verlässilichleit), 

em que o camponês não pensa em seus sapatos, somente confia.  

 No entanto, a obra não pode ser reduzida ao objeto que nela é desvelado. 

Tampouco pode se reduzir a um objeto de fruição para um sujeito. Desde esta 

perspectiva, o que nos vem de fronte ao visarmos o quadro de Van Gogh não é a ‘cópia’ 

das botas da camponesa. O quadro não imita nada, já que não pode ser pensado 

enquanto representação da ideia do gênio criador. Segundo Campos
343

, a ideia da obra 

de arte enquanto representação pressupõe a noção de adequação. E esta foi pensada 

como a origem da noção de verdade pela tradição, como vimos nos capítulos anteriores. 

Esse texto tornou-se de grande importância porque Heidegger protege a verdade da arte 

em contraponto a abordagens centradas na subjetividade, e porque vincula arte e 

verdade a partir da experiência grega da alethéia.  

 

4.III.2.3 O desvelar e o velar: a alethéia 

 

 A despeito disso, Heidegger reclama a originalidade da alethéia. E para esta 

verdade mais primeva é pensado como essência o movimento do encobrir e descobrir, 

sendo que o encobrimento é tratado como modo mais essencial dessa verdade acontecer. 

O encobrimento é Lethé, e repousa em Lethé o mistério, o que ainda não se viu 

desvelado. Esse mistério torna-se a essência do velar, e deste velar misterioso também 

faz parte o que Heidegger denominará de errância. Deste modo, a realidade é medida 

pela subjetividade humana e, com isso, o homem cai no erro. Cai porque não se pode 

medir o real.  

 Vê-se que naturalmente o homem é errante, pois esse modo de ser encontra-se 

entranhado na sua existência (Ek-sistenz). A errância traz consigo o que será chamado, 

por Heidegger, de dissimulação. É dissimulado aquilo que ainda está encoberto
344

, ou 
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seja, “dissimula o ente em sua totalidade [...] como aquilo que está velado em primeiro 

lugar”
345

. A fim de ilustrar o que seja a dissimulação, e como ela acontece na obra de 

arte,  revisitemos a Alegoria da caverna
346

 de Platão, a partir do texto de Heidegger, Ser 

e Verdade (Sein und Wahrheit, 1936/37). Em Ser e Verdade (Sein und Wahrheit, 

1936/37) Heidegger denuncia que a mudança da essência da verdade nasce com o 

primado da ideia sobre o desvelamento dado por Platão. O cenário em que acontece a 

degeneração da noção de alethéia enquanto desvelamento é na obra República, 

especificamente na Alegoria da Caverna, sob a forma de um diálogo entre Sócrates e 

Glauco. De acordo com Campos
347

, já “no subtexto da alegoria da caverna está 

registrada a consequênte submissão da percepção à orthotes, à exatidão do olhar”
348

 

 Como nos é sabido, a alegoria alude à vida dos prisioneiros de uma caverna. 

Sucessivas cenas refletem a busca desses homens pela verdade, e essa busca reflete o 

progresso necessário para alcançá-la. Segundo Paiva
349

:  

 

com efeito, no processo de libertação da caverna, se pode assistir ao 

progressivo não-esconder-se, e portanto ao processual desvelamento daquelas 

imagens, simulacros, e portanto cópias que existem sob a luz do sol
350

.   

 

 Ora, vejamos o cenário descrito por Platão: 

 

na caverna, há homens presos pelas coxas e pelo pescoço; têm a visão 

diretamente dirigida à parede em frente da caverna. Atrás deles arde um fogo 

que lança raios de luz. No meio encontra-se uma passarela em que, por trás 

de um muro baixo, carregam-se objetos de um lado para o outro, utensílios e 

aparelhos; uns carregadores falam, outros se calam
351

.  

 

Trata-se de uma situação em que homens se encontram dentro da caverna, num estado 

de profunda cegueira. Essa cegueira se vê representada no comportamento dos 

prisioneiros. Para Heidegger, todo o comportamento é aberto desde o mostrar dos entes, 

já que é ele que deixa o ente ser naquilo que ele é. No que tange o universo da arte, o 

artista torna-se especial, pois, mesmo frente à cegueira e à dissimulação cotidiana ele – 
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o artista – consegue reconhecer o que há de original no mundo e a isso dar corpo por 

meio da arte. 

Segundo Heidegger, faz parte do mostrar dos entes o dissimulado, a não-

verdade. E isto pode ser percebido no primeiro estágio dentro da caverna, em que os 

prisioneiros tomam a realidade da caverna como a própria manifestação da verdade. 

Nessa situação eles aceitam como o mais verdadeiro as sombras que são projetadas na 

parede. Desde esta perspectiva, podemos dizer que a cegueira e a dissimulação advindas 

da caverna/do horizonte fáctico, renegadas por Platão, tornam-se, no escopo da filosofia 

heideggeriana, modos de a verdade acontecer, e esta verdade Heidegger destacou como 

a mais originária.  

Heidegger, ao lançar mão da Alegoria da caverna de Platão, deseja evidenciar o 

próprio movimento da verdade enquanto velar e desvelar. Com este jogo, de acordo 

com Heidegger, “a verdade passa a significar, então, aquele velar-se luminoso que é o 

traço fundamental do Ser, pois este se manifesta inicialmente na luz de um subtrair-se 

que vela”
352

. Esse momento constituído pela luta entre o encoberto e o desencoberto, ou 

melhor, entre mundo e terra, instaura a revelação e apreensão do que se faz essencial. O 

prisioneiro/ artista deixa-se atrair pela verdade, isto porque, essencialmente, ele já se 

encontra no horizonte do velar e do desvelar. E, nas palavras de Heidegger em 1935/36, 

tal horizonte assume a forma privilegiada do acontecer pela arte. Sobre isto, Luciana 

Dias
353

 esclarece:  

 

em A origem da obra de arte, Heidegger configura a arte como o ‘pôr-se-em 

obra da verdade’, a própria produção (poiesis) da verdade do ser. Este pôr-se-

em obra, destacamos, se daria em um duplo movimento ao longo do texto, 

acentuado pelos dois exemplos de que Heidegger lá se utiliza para a 

explicitação de sua compreensão do que é a obra: a pintura de Van Gogh dos 

sapatos de um camponês e um Templo grego. Através da descrição 

fenomenológica da pintura de Van Gogh, ele alcança, por um lado, o fato de 

a arte ser o acontecer da verdade do ente, pois esta pode possibilitar a 

descoberta dos entes em caráter originário, trazendo visibilidade para estes 

diretamente na descoberta do ser. [...] Já através da descrição do exemplo do 

templo grego, alcança Heidegger o fato de a arte ser também a própria 

abertura do ser no combate entre as instâncias que ele denomina como mundo 

e terra (desvelamento e velamento, significado e mistério)
354

.  
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4.III.3 A arte como o pôr-se em obra da verdade 

 

A arte é um saber, uma realização da verdade, uma abertura do próprio 

sendo, de um sendo que, até aqui não era conhecido. A arte era a forma 

fundamental de descoberta da realidade. Somente pela e a partir da 

elaboração de uma obra, o homem aprende a grandiosidade do ser
355

.  

 

A partir dessa definição, presente em Ser e Verdade (Sein und Wahrheit, 

1936/37), acerca da arte, iniciemos a nossa exposição tentando esclarecer que verdade é 

esta que está em jogo. Nesse momento caberá pensar na verdade enquanto Ereignis
356

. 

De acordo com Kahlmeyer-Mertens,  

 

acontecimento apropriativo (Ereignis) é o nome dado ao referido modo de 

acontecer. Com esta expressão, Heidegger designa o acontecimento 

ontológico responsável pelo surgimento de ontologias históricas, tal 

acontecimento é a realização de uma possibilidade que sintetiza em si a 

essência das mudanças temporais e rearticulações históricas da verdade do 

ser
357

. 

 

Nas elaborações de 1935/36, o acontecimento apropriativo será pensado 

enquanto arte, esta que se revelou como formadora e transformadora do nosso mundo 

histórico, ou melhor, como aquela que abre sempre e de novo o mundo. Ereignis revela-

se enquanto o âmbito de compreensão temporal e histórica da essência do Ser, e este 

âmbito foi chamado de verdade. É o momento de eclosão por meio do qual o ser acede 

àquilo que ele tem de mais próprio. É visto como um acontecimento apropriativo 

(Ereignis), em torno do qual e a partir do qual tudo se recolhe. A apropriação se dá na 

abertura. A arte foi tratada como abertura original a partir do seu caráter histórico; é 

forçoso advertir que não se trata de submeter a arte a um momento histórico, mas de 

compreendê-la como espaço que revela mundo, isto é, que põe em obra a verdade.   

Para o esclarecimento dessa relação entre verdade e arte, lançaremos mão do 

hino O Reno, do poeta Hölderlin
358

, escrito em 1801, também presente nas formulações 
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heideggerianas neste texto de 1935-36, como tentativa de retratar a própria adviniência 

da verdade e a relação entre o artista e a obra. 

 

[...] Era a voz do mais nobre dos rios, Do Reno nascido livre, 

E outra coisa esperou ele quando, em cima, dos irmãos, 

Do Ticino e do Ródona 

Se despediu querendo percorrer o mundo e, impaciente, o 

Impeliu em direção à Ásia a alma real. 

Mas são insensatos 

Os desejos perante o destino. 

Os mais cegos, porém,  

São os filhos dos deuses. Pois o homem conhece 

A sua casa e o animal sabe onde 

Construir a sua, mas àqueles foi-lhes 

Infundido, na alma inexperiente,  

a falta de não saberem para onde ir
359

.   
 

 Com ‘o inocente dizer do poeta’ nos é retratado um rio. Esse dizer mostra, alude 

ao acontecimento da verdade na arte. Não se trata de um rio qualquer, se nos 

colocarmos à escuta para essa fala do poeta. Mais do que um curso de água doce que 

corre para o seu destino – o mar –, ou ainda, um lugar que revela o labor das lavadeiras 

e dos garimpeiros, o rio de Hölderlin apresenta a travessia do poeta para encontrar com 

o seu próprio destino e anunciar a chegada dos novos deuses ao seu povo. 

O rio revela o ser dos homens, uma vez que na intimidade do Reno temos a 

possibilidade de encontrar uma história, uma identidade, o que se foi, o que se é e o que 

se pode ser. Agora, talvez nos seja dado compreender porque o poeta, ou artista, mais 

do que aqueles que produzem algo, são aqueles que sabem se conduzir em meio ao 

sentido desvelado pela verdade. A arte se mostra, então, como o lugar de evidenciação 

da natureza (de ser) mais íntima do homem e do mundo e, dessa forma, acaba por 

revelar a própria história na qual essa mesma “natureza” se plasma – que não é outra 

que a história de um povo. Como nos alerta Campos
360

: “quando ele [Heidegger] 

descreve a circularidade entre artista e obra para explicar a origem da arte, [...] está 

definindo a busca do destino poético e não do destino do autor”
361

.  

Este rio insinua o clamor (Ruf-En) do poeta para que aconteça a restauração do 

ser do próprio rio, este que se mostra como um semi-deus. É estranho pensar que a 

natureza mais original desse rio ainda não foi revelada. Não vemos o rio como um deus 
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(assim como a camponesa também não vê o seu par de sapatos); para vê-lo é preciso 

encontrar-se na dimensão aberta pela arte (no caso, o canto do próprio poeta). Nas 

interpretações heideggerianas
362

, o clamor (Ruf-En) é compreendido enquanto um 

discurso que chama o homem para a necessidade de determinação. Para tanto, este 

discurso abre uma compreensão de si, por isso, nas considerações de 1927, o clamor 

(Ruf-En) pode ser entendido como modo do ser-aí (Dasein) prestar atenção em si 

mesmo, e ater-se. Clamar nada mais é do que se compreender em seu mundo. E ao 

realizar o clamor (Ruf-En) acontece a passagem do ordinário para o extraordinário, à 

medida que o impessoal sucumbe.  Aqui, em 1927, esse discurso não é pensado como 

uma possibilidade subjetiva do homem; na verdade, o homem é que é tomado, afetado 

pelo clamor (Ruf-En) sob a forma do humor ou da estranheza. 

A verdade só pode ser compreendida na sua base original sob essa estranheza, e 

esta nasce de uma percepção fundamental do artista de reconhecer aquilo que antes 

estava encoberto. Essa percepção nasce da disposição, do comportar-se que deve ser 

sempre decisivo nesse caso. Essa percepção é espontânea porque envolve um saber que 

é sempre prévio, e por isso a “percepção é saber”
363

. Isso quer dizer que não parte da 

vontade do artista, já que ele já se encontra tomado pela arte. E, nos esboços de 

1935/36, Heidegger anuncia que o artista é criado em meio a esta afecção
364

, em meio 

ao envio (schicken) de si para o seu destino (Geschick)
365

, isto é, ao assumir uma de-

cisão
366

 (Ents-chlossenheit). E este assumir traz como consequência a concretização de 

seu modo de ser como artista. Para que aconteça a apropriação deste modo é necessário 

que o artista tenha coragem, por isto, em Heidegger, “decisão está na dependência, se 

somos ou não capazes de assumir tudo isso em igual originalidade e igual fortaleza”
367

. 

 Desde essa compreensão o poeta/artista serve como meio, ou melhor, como 

medium para que a obra de arte traga a dinâmica de acontecimento do Ser (verdade). 

Pois bem, a arte é um dos modos essenciais de a verdade acontecer, uma vez que ela se 
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mostra como ‘espaço aberto’ para que a verdade (compreendida como acontecimento) 

desvele e oculte o ser nos entes. Diferente do cotidiano, a arte não se encontra 

cristalizada em um discurso que a tudo nomeia de forma superficial. Embora o artista, 

estando no cotidiano, compartilhe da mesma realidade, ele, todavia, consegue ver algo 

diferente nas coisas gastas e triviais. O artista mais do que aquele que assina a obra, é 

aquele que tira o véu da realidade, restituindo-lhe o viço original, de forma a ‘limpar’ o 

desgaste imposto pelo discurso cotidiano
368

. “A arte é o inabitual que, através do “pôr-

se-em-obra-da-verdade, faz irromper o abismo intranquilizante, subverte o familiar”
369

.  

Segundo Heidegger, a arte, enquanto um ‘pôr-se-em-obra-da-verdade’, é 

essencialmente poética (produtora de sentido). Assim, como esse acontecimento 

instaurador e instalador de sentido, a arte possibilita ao artista revigorar o sentido gasto 

e trivial do mundo através da sua própria essência, a qual é revelada como poesia. É o 

filósofo quem nos diz que “a essência da arte é a poesia”
370

. Desde essa perspectiva, 

faz-se necessário então compreender o que é a poesia e desde onde é possível a sua 

relação com a arte. 

 

4.III.3.1 Arte e poesia: sobre a essência 

 

 A poesia vista desde sua raiz pode ser entendida como “dizer produtor de 

mundo, ou seja, como fundador de ser”
371

. Como dizer produtor, a poesia inaugura 

sentido no mundo ao fundar nas coisas e no homem significados. É desde e pela poesia, 

que, de acordo com Heidegger, mundo e homem ganham Ser. É desde o seu trabalho 

preliminar – de “mostrar, torna algo visível”
372

 – que a poesia revela o Ser sob a forma 

de uma “indicação particular”
373

, ou seja, é enquanto acontecimento que revela, ou 

melhor, como um dizer que produz sentido que o ser enquanto tal se faz manifesto. Esta 

manifestação será pensada em A origem da obra de arte (Der Ursprung des 
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Kunstwerkes) com uma forma singular, a saber: como arte. A arte, na sua essência, é 

poética. Enquanto tal, ela se mostra como um acontecer revelador, melhor dizendo, 

como clareira (Lichtung).  

 Pensada desta forma, a arte ilumina à medida que é esse espaço prévio no qual o 

ser se vê pela primeira vez manifesto. É lá, no espaço clareado, que o ser ganha seu viço 

original, pois neste espaço,  

 

o pintor utiliza a tinta, mas de tal modo que a cor não se gasta, mas passa sim 

a ganhar luz. [...] O poeta utiliza a palavra, não, porém, como aqueles que 

habitualmente falam e escrevem têm de gastar as palavras, mas de forma tal 

que a palavra se torna e permanece verdadeiramente uma palavra
374

.   

 

Entretanto, não podemos compreender o espaço aberto pela arte por meio das 

medidas manejáveis do dia-a-dia, ou ainda, de forma determinada. É necessário que 

compreendamos esse espaço através do seu caráter produtor. Segundo Heidegger, este 

caráter está ligado à noção grega de poíesis
375

, pois a arte, enquanto esta clareira, é 

produtora de sentido, já que ela revela inúmeras feições, formas, nomes para o Ser. Com 

isso, podemos dizer que a arte, em seu trabalho mais primevo, isto é, enquanto 

produtora de sentido, funda o ser no mundo e no homem, à medida que acontece como 

“revelação indicadora”
376

. É ainda o filósofo quem nos diz que a poesia, entendida 

como um acontecimento revelador, indica e ao mesmo tempo mostra.  

Certamente mostra o próprio mundo aberto em que nós estamos lançados. Esse 

mostrar indica – faz ver – o quê e quem somos. É sob a forma de obra que o mundo 

ganha plasticidade, isto é, é por meio do fazer que o mundo ganha textura e significado. 

Porém, é necessário lembrarmos que a arte não se vê limitada ao seu caráter de 

fabricação. Cabe ao artista admitir sua subserviência à arte, esta subserviência é tema do 

poema hölderliano: Como quando em um dia de santo; vejamos um trecho: 

 

Nós devemos, porém, estar sob as tempestades de Deus 

Ó poetas! de cabeças descobertas 

Agarra o raio do pai com a própria mão 

E oferecer ao povo, envolta na canção,  

A dádiva celestial
377

. 
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Diante de tais ponderações, fez-se claro que a relação entre arte e artista dá-se 

em uma esfera extraordinária. É dentro da esfera dos Deuses que o poeta/artista tem 

como tarefa “agarrar o raio” e oferecê-lo aos homens. Por esse lado, cabe ao 

poeta/artista ter a força de aguentar a tempestade e confinar a força do “raio” ao interior 

da palavra. Ora, é somente aqui, onde tempestade e relâmpago são vistos como a 

linguagem dos deuses, e o poeta como aquele que deve transmitir essa linguagem sem 

se esquivar, que a poesia assume como tarefa mostrar e indicar o sentido que os deuses 

revelam. Com isso, chegamos ao significado fundamental de arte, a saber: como 

revelação indicadora.  

 Heidegger, ao pensar acerca da essência da arte, procura também pensar acerca 

desse sentido que ficou impensado pela tradição, trazendo novamente à tona a palavra 

alethéia, e novamente o jogo de desvelamento e velamento constituinte dessa dinâmica, 

que é a verdade. A obra de arte deixa aparecer na sua desocultação o ente na sua 

totalidade. Aí fomos levados a pensar na arte como acontecimento da verdade. Por isso, 

Heidegger defende a necessidade de salvaguardá-la, de modo que os homens possam 

“entrar na pertença à verdade que acontece na obra de arte”
378

. Heidegger afirma que 

salvaguarda é um saber ser em meio ao mundo exposto pela arte.  

 A salvaguarda não é senão a própria abertura dos “guardiões”, e é revelada com 

vários matizes e em diferentes graus de saber e luminosidade. No entanto, esse saber 

não significa um conhecimento intelectual do que seja a arte. Tampouco essa guarda 

aconteceria no âmbito das vivências do artista
379

. Em meio a isso, é somente na 

dimensão coruscante da salvaguarda dos guardiões que entenderemos esse saber como 

uma afecção, isto é, entrega daqueles (artista e espectadores) que sabem ao certo “o que 

querem em meio ao mundo exposto pela arte”
380

. Mundo este, desvelado pelo acontecer 

da verdade. Contudo, esse acontecimento na obra é possibilitado pela poesia, na medida 
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em que a poesia “funda a arte enquanto um deixar-acontecer da adveniência da verdade 

do ente como tal”
381

. Desta maneira, a necessidade de investigação acerca do sentido de 

arte nos conduziu para o problema da verdade, e essa discussão mostrou-se decisiva 

para que compreendêssemos o que é, verdadeiramente, a arte. A arte faz eclodir essa 

própria dinâmica na medida em que, essencialmente, ela é projetante, e, perante essa 

definição, faz-se necessário repensarmos na sua importância.  

 

4.III.3.2 A arte 

 

Este estudo propôs pensar na arte enquanto este espaço que abriga o acontecer 

da verdade. Mas, devido à envergadura da questão, o tema se mostrou ser, de fato, as 

noções de verdade formuladas ou refletidas por Heidegger, sendo a arte um dos 

momentos da verdade acontecer. Para tanto, refizemos os passos de Heidegger, que 

assumiram como tarefa o esclarecimento da, tão importante, noção de verdade para a 

elucidação da questão do Ser. Contudo, percebemos que o enfraquecimento da noção de 

verdade deu-se quando esta tornou-se representação do juízo de um sujeito. Essa noção 

deslocou-se da concepção de arte vinculada à subjetividade proposta pela estética. Aqui, 

na estética, a arte também se viu ligada à verdade, e isto não é original em Heidegger.  

Como atesta Gadamer, já no classicismo estabeleceu-se tal relação, este “que 

harmonizou a arte com a verdade através da bela imitação da natureza”
382

, ou ainda, 

uma retomada da intuição romântica, que “igualou o belo artístico à verdade”
383

. No 

entanto, embora as duas “escolas” admitam uma correspondência entre a arte e a 

verdade, a arte é, para ambas, vista “como expressão da verdade, mas não que seja o seu 

acontecer”
384

. O pensamento heideggeriano de instituir a essência da arte a partir do 

acontecer da verdade é original, o que aponta para a relevância de seu estudo. É diante 

desta nova concepção, ou seja, da arte como o pôr-se-em-obra da verdade que surgiu o 

nosso estranhamento, mote desta dissertação. E a partir desta formulação percebemos 

que “nunca a verdade se pode ler a partir do que simplesmente é e do habitual”
385

. Logo, 

a arte apresenta-se como o espaço ideal de subversão do familiar, abre-se enquanto 
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“abismo intranquilizante”
386

, onde os homens, tanto artista, quanto expectador, podem 

entrar e podem desvelar sempre e de novo a eterna novidade do mundo. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

No decurso desta dissertação vimos que no projeto apresentado em A origem da 

obra de arte (Der Ursprung des Kunstwerkes, 1935/36), há uma recusa, por parte de 

Heidegger, de alguns pressupostos que fomentam o discurso estético
387

. Esta recusa 

advém da problemática suscitada acerca da essência da obra de arte. Essência 

compreendida, especificamente, como origem. Pois, como se vê descrito já no início 

desse ensaio, “qualquer que seja a resposta, a pergunta pela origem da obra de arte 

converte-se em pergunta pela essência da arte”
388

.  

Como descreve Fragoso
389

, “o encantamento trazido por este texto justifica-se 

nos diversos temas que ficaram em aberto no cerne da discussão”
390

. Nada é dito neste 

texto acerca de determinados artistas, e sem contar que não há qualquer menção sobre 

arte contemporânea
391

. Ora, como sugere Moosburger
392

, o projeto heideggeriano não é 

o de propor uma nova estética; trata-se, na verdade, de um projeto muito mais amplo 

que assume como tarefa recuperar a questão do ser. Desta maneira, essas expectativas 

acerca de um discurso sobre determinados artistas e obras não condiriam com as 

intenções do referido ensaio heideggeriano. 

É notável o esforço do filósofo de interligar a questão da arte à questão do Ser. 

Desde esta perspectiva, o terceiro capítulo desta dissertação buscou compreender o que 

é arte e de que modo esta pode ser pensada sob a interpretação de um horizonte 

ontológico. Segundo Harada
393

, a noção que temos de arte se vê regulada pelo sentido 

que a palavra ars tem. Esta tem sua origem do grego téchne. Desta maneira, “a arte 
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como ars, técné em concreto, indica a habilidade, o poder de quem pode e sabe 

fazer”
394

.  

Todavia, como se vê esclarecido no ensaio heideggeriano, a alusão à 

compreensão grega de fazer arte a partir do termo téchne não diz, suficientemente, o que 

é a arte na sua essência. Pois, como é explicitado por Moosburger
395

, o termo grego diz 

muito mais acerca de um fazer, um agir, ou melhor, um saber limitado que torna o 

técnico mais hábil, do que um saber perfazer-se. Diante disto, nos foi possível 

compreender que o saber da técnica difere-se do saber da arte.  

Arte e técnica, esta relação seria impossível? Leopoldo e Silva
396

 tematiza tal 

questão. Para este autor, a possibilidade de aproximação entre ambas será possível se 

“deixarmos a concepção da técnica como ajustamento de meios e fins, isto é, da 

perspectiva puramente instrumental”
397

. É preciso que compreendamos o termo grego a 

partir da sua característica mais primeva, a saber: a de deixar aparecer
398

. Se fizermos 

isto, repousamos a essência da técnica naquilo que os gregos nomearam de alethéia, isto 

é, no descobrimento do Ser no ente.  

Desde esta perspectiva, vimos que A origem da obra de arte marca o esforço de 

Heidegger de fazer aparecer essa concepção de téchne, enquanto aquela que traz-à-

frente (Hervorbringen), enquanto aquela que tira o véu. De acordo com Nunes
399

, com 

tal compreensão, Heidegger magistralmente converge a techné para o acontecimento da 

physis, compreendida pelo grego como a eclosão do ente. Com esta recondução, a 

crítica heideggeriana à compreensão de téchne, como uma atividade de um fazer, ganha 

seu alicerce.  

Ao trazer para a arte a residência do poético, Heidegger funda a possibilidade de 

aproximação em relação à techné (compreendida enquanto produção)
400

. Esta relação 
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foi articulada a partir da compreensão que o filósofo elaborou acerca do termo 

dichten
401

, que é entendido como “mostrar, revelar algo”
402

. Justamente o que desejava 

Heidegger descrever com tal relação, produção – arte – dichten, é o momento inaugural, 

o advento de sentido na obra de arte. Com isso, nos foi possível pensar a obra de arte 

como aquela que é responsável pela fundação de sentido no mundo que por ela mesma 

se vê instaurado
403

. Desde essa feita, o fundar revela a arte essencialmente como uma 

fenda. E nesta, a verdade encontra um horizonte originário para a sua manifestação.  

Em Moosburger
404

 encontramos a descrição da consequência desta relação entre 

dichten e a arte. Para a autora, o termo dichten traz para a natureza da arte a capacidade 

de abrir-se como algo que sempre e de novo mostraria o mundo (Welt). Por força desta 

natureza, ou melhor, da sua abertura (Erschlossenheit), o não-encobrimento do ente 

pode se instaurar
405

. E este não encobrir foi chamado de verdade. Daí, temos a relação 

exposta nas considerações de A origem da obra de arte entre poiesis e alethéia, entre 

arte e verdade
406

. Nesta obra, “o perdurar da verdade é também a perduração da obra 

como obra”
407

. Desde esta perspectiva, a arte não se esgota no sentido por ela aberto, 

pois enquanto produtora, a arte é prenhe de sentidos. Heidegger lança mão da pintura de 

Van Gogh para esclarecer a sua compreensão de arte enquanto produtora. Nas palavras 

de Nunes,  

 

a obra como obra de arte assinalaria, pois, a sua própria existência em função 

da presença que nela se produz. Mas nenhuma instância externa decide de 

seu direito a existir; ela conquista a sua efetividade
408

.  
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Tanto é assim, que o artista e a obra surgem em conjunto: a origem da obra de arte e do 

artista é a arte. Contudo, isto nos permitiu dizer que em 1935/36, é inaugurado um novo 

estado para a arte. É inaugural porque a arte não é tratada a partir da vivência da 

subjetividade. A atividade artística em si mesma é colocada em segundo plano, já que 

quem ganha o mérito é o próprio acontecimento da arte enquanto tal. 

Como é descrito por Octávio Paz
409

, o artista é um ‘homem inacabado’, e a 

consciência da sua identidade como artista depende do seu fazer
410

. Trata-se de um 

intermediador que sabe comportar-se entre a arte e a obra. Esse comportamento é 

pensado sob a forma de uma disposição (Verfügung) de fazer visível aquilo que se 

mostra na realidade. O artista é aquele que sabe ter o pasmo essencial diante da 

constatação de que a realização da sua identidade e a determinação da obra enquanto 

obra devem ser tecidas conjuntamente. Essa relação entre artista e arte é exposta por 

Heidegger , no sentido de abertura (Erschlossenheit) do olhar do artista
411

 para o viço 

original do mundo. Como é explicitado por Werle:  

 

nota-se a diferença no emprego do termo mundo junto à arte, em relação ao 

tema do mundo em Ser e Tempo: na obra se instaura um mundo, que em 

certa medida ultrapassa o conceito de ‘mundanidade de mundo’ da analítica 

existencial
412

. 

 

Esclareçamos que a arte não reproduz o mundo (Welt) que por nós é 

experenciado cotidianamente, pois, como afirma Paul Klee, a “arte não reproduz o 

visível, mas faz visível”
413

. Heidegger, na sua interpretação fenomenológica do quadro 
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de Van Gogh, descreve a partir de uma linguagem “lírico-poética”
414

 a arte enquanto 

este tornar visível; pois não se trata de uma reprodução fotográfica de uma coisa, ou 

melhor, de um par de botas, mas sim de trazer à frente o mundo da camponesa, todo ele 

em sua completude. Por isto que vislumbramos a lida, os passos, o cansaço da 

camponesa por meio do que Heidegger denomina como solidez (Verlässlichkeit) do par 

de botas nela pintado.  

De modo geral, nos foi possível perceber que a solidez (Verlässlichkeit) tem 

como característica instituir os sapatos naquilo que propriamente são, ou seja, um 

apetrecho para proteção dos pés da camponesa diante do tortuoso e difícil caminhar 

pelos campos. É por isto que a camponesa simplesmente calça os sapatos e os usa, já 

que confia na instrumentalidade dos mesmos. No entanto, percebemos que a solidez traz 

um traço para além da serventia, na verdade a solidez abriga todo o mundo campestre 

nas suas possibilidades de ser. Pois, a camponesa calça os seus sapatos porque sabe 

previamente que o horizonte da lida no campo lhe espera, ele está lá, para a sua certeza.  

A solidez na obra de arte foi possível, de acordo com Heidegger, pela dinâmica advinda 

do movimento entre o mundo (Welt) e a terra (Erde)
415

. É este novo par que nos 

permitiu pensar na arte como aquela que não se esgota no mundo histórico aberto
416

 por 

ela, já que é parte inerente à obra de arte, enquanto aquela que determina o mundo numa 

época histórica, a Terra (Erde) que tudo nela retrai. É na vinculação da arte com tais 

conceitos, mundo (Welt) e terra (Erde), que o acontecimento (Ereignis) da verdade pode 

vir a ser. Nosso trabalho esforçou-se por tornar visível a dimensão importante que este 

par de conceitos assume neste ensaio, no entanto, diante da envergadura do problema 

esta questão ficou em aberto.  

Nos foi possível compreender, que mundo e terra fornecem a base para a arte 

descortinar e cortinar o Ser no mundo, e por isto, torna-se o espaço originário para que 

mundo (Welt) e terra (Erde) possam se instaurar. A arte se mostra como um ‘espaço 
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aberto’
417

 e enquanto esse “espaço”, ela se mostra como um “projeto que propõe um 

mundo no qual escolhas podem ser feitas”
418

; como se vê explicitado por 

Moosburger
419

: 

  

[Heidegger] ao modificar o conceito de mundo, pensando-o agora em uma 

relação ontológica poética com a terra, abre caminho para um novo acesso 

hermenêutico às coisas e ao mundo; esse acesso se funda, por sua vez, na 

clareira aberta que nada seria sem a relação poética do ser-aí ao ser, uma vez 

que nem mesmo a natureza poderia ser enquanto natureza sem o poder de 

reunião da verdade que se essencializa na obra de arte
420

.  

 

Como se vê mencionado, a verdade se essencializa na obra de arte. Esta 

dissertação estruturou-se, propriamente, em torno dessa formulação. Que noção de 

verdade estaria em jogo aqui? A fim de pensarmos sobre a natureza de tal 

questionamento, remontamos o percurso meditativo de Heidegger sobre a noção de 

verdade, e com isto iniciamos a nossa dissertação com a análise da obra a Lógica: a 

pergunta pela verdade (Logik: Die Frage nach der Wahrheit, 1925/26), já que é aqui 

que a questão da verdade foi pela primeira vez sistematizada no escopo da filosofia 

heideggeriana. Desta maneira, o nosso primeiro capítulo se iniciou com o 

questionamento sobre o fundamento da verdade do enunciado.  

Em Lógica: a pergunta pela verdade, Heidegger reconduz a noção de verdade 

advinda da relação entre juízo e coisa para uma verdade que o filósofo acreditou ser 

mais originária, a saber: o logos. Como se vê explicitado nesta obra, o logos é tratado 

como força que tende a recolher e acolher em si o Ser das coisas.   Assim, esta conexão 

entre verdade e logos presente nesta obra, como esclarece-nos Paiva
421

, “é uma faceta 

estritamente conectada com o método fenomenológico e o retorno às origens”
422

 

adotado por Heidegger. Este método revelaria o traço fundamental da postura 

fenomenológica do filósofo de trazer à luz os próprios fenômenos. Diante disto, a 

verdade será pensada enquanto logos,  isto é, como  mostração de Ser, e por isto torna-
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se “o horizonte do aparecer que hospeda e acolhe o acontecer do ente”
423

. Desde esta 

perspectiva, Heidegger afirma que é este mostrar dos entes que asseguraria a relação 

exposta pela tradição entre juízo e coisa. Para o filósofo, é preciso que a coisa se mostre 

de maneira prévia para que qualquer juízo possa ser feito. Com esta recondução da 

verdade proposicional à verdade do logos, o enunciado assume uma nova característica, 

qual seja: a apofântica, uma vez que ele traz à presença a coisa.  

 Para Heidegger, a verdade dita apofântica torna-se possível a partir da relação 

fenomenológica entre pensado e aparição, ou seja, a partir do vínculo entre conteúdo 

proposicional e intuição. Heidegger, ao ligar verdade e intuição, afirma que só teríamos 

a consciência de um algo a partir da intuição (Intuition, Anschauung). Desde esta 

compreensão, só teríamos a compreensão acerca das coisas, isto é, do próprio mundo se 

o conteúdo intuitivo já se apresentou enquanto aquilo que é. Com isto, é enfatizado o 

próprio ato de aparição do mundo. Essas considerações representam a base do que 

Heidegger denominou de verdade intuitiva.  

 O intuir, na obra de 1925/26, foi compreendido como o próprio movimento da 

consciência para a coisa, isso porque Heidegger deseja assinalar para o acontecimento 

de aparição do ente, e neste movimento relativo à proposição está em jogo um voltar-se, 

um referir-se a algo que previamente já se mostrou. A intuição deve trazer à presença o 

que é por ela intuído. E, essa compreensão de verdade intuitiva remonta ao que os 

gregos chamavam de verdade noética. Como ficou discutido no capítulo I, a noção de 

verdade noética é pensada do termo νοεΐν (noein) que, por sua vez, representa a 

capacidade imediata de perceber, de intuir. Nesse sentido, a verdade noética coincide 

com uma apreensão imediata da realidade ou da verdade de um objeto.  

Como consequência dessa formulação, temos que a a verdade do enunciado 

pensada enquanto adequação entre juízo e objeto torna-se derivada da verdade 

fenomenológica. De modo geral, podemos dizer que o alicerce desta noção de verdade 

neste escrito é construída a partir da influência de Husserl sobre Heidegger. Desde o 

horizonte desta obra tivemos a compreensão de que os entes se mostram previamente a 

partir do mundo que os circundam. Este horizonte foi descrito na obra de 1927, Ser e 

Tempo (Sein und Zeit), a partir da facticidade (Faktizität).  

Vimos que a facticidade (Faktizität) é pensada em vista do cotidiano, ou melhor, 

dos modos como o ser-aí é na cotidianidade. Esta reflete o impessoal, que, para 
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Heidegger, é característica do discurso que tece a teia cotidiana, e nos faz manter 

relações superficiais com as coisas, na medida em que não necessitamos perguntar o que 

são as mesmas e descobrir outros significados para elas, já que nos encontramos 

imersos em uma fala que nos diz previamente o que é o mundo. E mais, desde tal 

discurso não nos demoramos no modo com que lidamos com o mundo, porque nos é 

possível ‘pular de galho em galho’. Esse modo de ser na facticidade (Faktizität) nos 

impede de percebermos o acontecimento da instalação do mundo e do nosso ser. Como 

assinala Casanova
424

, neste modo de ser cotidiano, espreita-se um perigo para o 

esquecimento da essência originária da arte.  

Contudo, cotidianamente não percebemos a arte enquanto esse acontecimento 

(Ereignis), sobretudo, porque na correria do dia a dia não temos tempo para nos 

colocarmos na dimensão que é aberta pela arte e compreender o que está em jogo nas 

obras de arte. Pode ser que lidemos com a arte como lidamos com as coisas, a partir da 

sua instrumentalidade. Ou senão, lidamos com obras de arte, se nos chamam atenção 

pela beleza. Não pensamos, simplesmente lidamos. Toda esta forma de estar no mundo 

se vê alicerçada sob um caráter mediano e impessoal que nos lança, como fica visível 

nas considerações de Ser e Tempo (Sein und Zeit, 1927), na superficialidade
425

. Esta nos 

possibilita lidar não só com as coisas que nos vêm ao encontro no mundo, mas 

igualmente com a figura que nós mesmos somos. Por outro lado, como defende 

Veiga
426

, a inautenticidade cotidiana abre espaço para a obra instituir sempre e de novo 

o mundo (Welt).  

 O que temos, até aqui, é a verdade sendo vinculada às condições de 

conhecimento do ser-aí
427

 (Dasein), seja como verdade intuitiva, ou como verdade da 

descoberta. Ambas impulsionam um passo de Heidegger para além da tradição, que, em 

diversas obras filosóficas, tratava a verdade enquanto adequação do juízo ao objeto.  

Em linhas gerais, ficou compreendido que a verdade, enquanto adequação, 

estaria enraizada no âmbito do enunciado que mantém uma correspondência com aquilo 
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que se vê revelado pelo discurso. Esta estrutura se assegura na ligação entre a coisa e a 

proposição. Frente a isto, Heidegger reconhece que essa relação entre a coisa visada e a 

própria visada é possível se estivermos imersos em uma compreensão que não se 

caracterizaria enquanto teorização, mas enquanto aquilo que Heidegger chamou em 

1927: abertura (Erschlossenheit) prévia de sentido
428

.  

Esta abertura (Erschlossenheit) que é tratada enquanto reciprocidade entre Ser, 

verdade e ser-aí (Dasein), é assegurada pela própria constituição do ser do ser-aí 

(Dasein), a saber: a capacidade apropriativa. É ela que enerva a sua existência, pois, o 

ser-aí é na medida em que é capaz de apropriar-se do sentido, trazendo-o para si e para 

o mundo. Como justificativa para a relação entre verdade e ser-aí, Mac Dowell descreve 

que 

 

a essência do Ser é pensada como o acontecer essencializante na sua verdade, 

que constitui o aí-ser como tal. O aí-ser, por sua vez, enquanto assim 

constituído pelo Ser como um ficar persistente (Innestehen, Inständigkeit) na 

verdade do Ser, funda-a. Com efeito, não há verdade, como des-ocultamento 

do Ser, sem o Ser, nem sem o aí-ser
429

.  

 

Para Heidegger a verdade deve ser cunhada a partir do modo de mostração dos 

entes, é a revelação que asseguraria a verdade da adequação. Este modo fora tratado, a 

partir de 1927, dentro da facticidade (Faktizität) do ser-aí (Dasein). Esta é aberta na 

realização de uma ocupação (Besorgen) por meio de uma compreensão. Casanova 

descreve que  

 

a compreensão está por princípio articulada com a abertura do ser do ser-aí. 

Ela viabiliza existencialmente ao ser-aí a assunção de suas possibilidades 

reais e efetivas, uma vez que traz à tona o espaço mesmo de constituição de 

tais possibilidades
430

. 

 

Com isto, temos, em Ser e tempo, que a verdade se mostra enquanto o 

movimento de desvelar e velar na medida em que o ser-aí (Dasein) realiza a sua 

existência. A ocupação e a preocupação são os modos principais de disposição na 

facticidade (Faktizität). Como se viu defendido, é no dispor-se que acontece a abertura 
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(Erschlossenheit) necessária, segundo Heidegger, para que o Ser seja instituído como 

isto ou aquilo, ou seja, para que a verdade, compreendida enquanto alethéia, aconteça. É 

importante se destacar que este caráter de fundação de Ser no horizonte fático já é a 

essencialização da verdade.  

E esta compreensão da verdade traduz o esforço de Heidegger por resgatar a 

questão do ser, e, por isto, há uma necessidade de fundá-la num solo original. Como 

sabemos, este solo não poderia advir no horizonte de Ser e Tempo (Sein und Zeit), no 

horizonte da facticidade (Faktizität) cotidiana. Era preciso pensar acerca do fundamento 

da verdade para além do mundo circundante (Umwelt), aberto a partir da 

instrumentalidade das coisas e ocupação do ser-aí (Dasein). E diante disto, o nosso 

segundo capítulo assumiu como tarefa compreender a questão da essência da verdade. 

Para tanto, lançamos mão da obra Sobre a essência da verdade (Vom Wesen der Wahrheit, 

1930).  

Nesse sentido, em 1930, Heidegger apresenta a essência desta verdade 

originária. A saber: a liberdade. Como confirma Werle:  

 

o percurso do texto Sobre a Essência da Verdade pode ser visto como uma 

tentativa exemplar de instauração desse nível mais originário. Como o título 

já indica, o objeto é a questão da verdade. Em relação à emergência dos 

temas da linguagem e da poesia, estes ganharão espaço a partir do ponto final 

atingido por este texto
431

.  

 

A liberdade não estaria arraigada na vontade do ser-aí (Dasein), pois, de uma 

maneira obscura, Heidegger defenderá um ‘co’pertencimeno entre o ser-aí (Dasein) e a 

liberdade. O ser-aí habita a liberdade, e esta possibilita-lhe mover em prol da descoberta 

de sentido, ou seja, em proveito do poder-ser e do deixar-ser. Como vimos, o poder-ser 

e o deixar-ser foram pensados enquanto um movimento do ser-aí, e este movimento foi 

chamado de transcendência (Transzendenz). O horizonte da transcendência vê-se 

tracejado a partir do caráter ontológico que funda a possibilidade das coisas virem ao 

nosso encontro no mundo. Esse caráter faz-se possível desde a compreensão e 

descoberta. Desde esta perspectiva, a transcendência (Transzendenz) é pensada como 

um movimento de direcionamento por parte do ser-aí frente ao mundo que lhe vem ao 

encontro. Este direcionamento é assegurado por meio da compreensão e da descoberta. 

A descoberta dá-se (es gibt) em um horizonte conjuntural em que ser-aí (Dasein) e 

                                                           
431

 WERLE, 2005, p. 36. 



116 

 

mundo (Welt) constituem-se prenhes de sentido. 

Como descreve Nelson Junior,  

 

o que na realidade condiciona o deixar-ser é uma ocultação do ente na 

totalidade (Verbergung des Scienden im Ganzen) [poder-ser]. Neste sentido, 

o deixar-ser, em todo o comportamento singular, deixa o ente ser na medida 

em que o desencobre (entbirgt)
432

. 

 

Desde esta perspectiva, o deixar-ser só é possível em meio ao ente encoberto, 

isto porque esta estrutura existencial corresponde ao caráter encobridor da descoberta. 

Pensamos que tais modalidades de descoberta traduzem o que Heidegger chamou de 

liberdade. Em Heidegger, a liberdade do ser-aí acontece no movimento de apropriação 

de sentido, no desvelamento e velamento de Ser. E, devido ao seu caráter revelador 

(poder-ser) e encobridor (deixar-ser), a liberdade ganha o título de essência da verdade, 

embora haja, em Heidegger, uma primazia do velar sobre o ocultar. Ainda em 

conformidade com Nelson Junior,  

 

o que assegura a internalidade do desencobrimento é o encobrimento. [...] O 

encobrimento preserva a verdade para que ela alcance o seu preenchimento. 

Justamente por isso, o encobrimento deve ser considerado enquanto não 

desencobrimento (Unentborgenheit) e, o que é decisivo, como a “mais 

própria e mais autêntica não-verdade da essência da verdade
433

. 

 

Enfim, o acontecer desta verdade, em 1930, é pensado desde essa abertura livre 

do desvelar e velar de Ser, mas em 1935/36 esta abertura é pensada sob a tensão de 

mundo (Welt) e terra (Erde), e fundada num espaço originário, não mais chamado 

pensado, enquanto existência, mas como obra de arte. Com o aceno que Gadamer faz no 

prefácio do ensaio de 1935/36, acerca da importância das noções de mundo (Welt) e 

terra (Erde), enquanto movimento da verdade na obra de arte, tornou-se ainda mais 

clara a necessidade do percurso que adotamos na nossa dissertação. Desta maneira, era 

preciso dar um passo atrás e perceber a maneira como a verdade foi sendo configurada 

no decorrer do pensamento de Heidegger. A verdade sai da alçada do mundo 

circundante e utensiliar
434

, de 1927, e se vê interligada à obra de arte. Vinculando-se à 
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verdade, a arte ganhou o direito de ser pensada para além da representação, 

especificamente, como propõe a seguinte afirmação: “enquanto deixar-acontecer da 

adveniência da verdade do ente como tal”
435

.  

Assumimos a tarefa de pensar o sentido da arte, e percebemos no 

desenvolvimento desta dissertação que, na verdade, mais que resultados e respostas para 

a questão-chave, a pesquisa possibilitou que adviessem questionamentos. 

Questionamentos que também nos levam a refletir sobre a necessidade das obras de arte 

no mundo tecnicista em que vivemos. Neste mundo em que perguntas como: por quê? 

para onde? e agora?
436

 caíram no esquecimento. Lembrete: não tomar tecnicismo como 

técnica. Como foi discutido no corpo da dissertação, a técnica é um traço que compõe a 

constituição do ser-aí (Dasein), em que essencialmente deve desencobrir Ser. O técnico, 

desde o entendimento grego, é aquele que descobre, que tira o véu do real. E o 

tecnicismo? É a forma que o homem moderno criou para manipular, usar, dominar a 

natureza
437

. E, como consequência desta dominação a nossa existência contemporânea 

vem sendo fundada, cada vez mais, no impessoal, no público, no superficial.  

Diante disto, é preciso a arte! É preciso porque a vida hodierna não basta
438

, 

porque nos encontramos sem um fundamento original. A origem da obra de arte marca a 

tentativa de instituição de um novo discurso acerca da arte, desvinculado da sua base 

existencial, fundado numa ontologia. O acesso a tal discurso, como ficou demonstrado, 

é possível por meio da clareira aberta pela obra de arte, em relação, é claro, com o advir 

da verdade na obra. Essa passagem se faz necessária, ou seja, de um fundamento ôntico 

para o ontológico, porque pensar sobre o acontecimento do Ser é pensar para além do 

que é visível e conceitual. Esse novo discurso acerca da obra de arte, que emerge das 

elaborações descritas na obra de 1935/36, só pode ser alicerçado no horizonte da 

experiência lírico-poética
439

.  
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 Ora, este horizonte se viu fundado na relação, exposta por Heidegger, entre arte 

e poesia. Sobre a poesia, vejamos: 

 

 [...] a linguagem não é apenas – e não é em primeiro lugar – uma expressão 

oral e escrita do que importa comunicar. Não transporta apenas em palavras e 

frases o patente e o latente visado como tal, mas a linguagem é o que 

primeiro traz ao aberto o ente enquanto ente. [...] Só na medida em que a 

linguagem nomeia pela primeira vez o ente é que um tal nomear traz o ente à 

palavra e ao aparecer
440

.  

 

À luz desta formulação heideggeriana, este dizer foi chamado de poesia. Desta 

forma, a poesia não poderia ser pensada como expressão linguística, tampouco, como 

processo rítmico em que as palavras são submetidas. A poesia é compreendida como 

um acontecimento que produz sentido, que “funda Ser”
441

. Desde esta perspectiva, a 

poesia inaugura sentido no mundo, ao fundar nas coisas e no homem significados. É 

desde e pela poesia, de acordo com Heidegger, que a obra de arte pode ser 

compreendida em sua peculiaridade de pôr em obra a verdade.  

A arte sendo compreendida desde o seu ‘poetar’ foi pensada como a abertura 

(Erschlossenheit) originária que mostra, ou seja, torna o Ser visível na sua verdade. 

Com tal formulação, a arte será vista como acontecimento (Ereignis) que revela. E por 

isto, torna-se fonte instauradora de mundo (Welt) e terra (Erde), na medida em que se 

revela enquanto ‘espaço’ desde onde a verdade ganha o seu viço original para desvelar e 

velar o Ser no mundo. Nas palavras de Heidegger: 

 

Ora, onde mora o perigo 

é lá que também cresce 

o que salva
442
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