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INTRODUÇÃO 

O título desta tese: Idéias para uma Pedagogia da Desconstrução: 

Desdobramentos a partir da ontologia de Martin Heidegger, delimita o âmbito por 

onde nossas reflexões deverão se dar. Nosso propósito destina-se a aproximar o 

pensamento de Martin Heidegger (1889-1976) da educação, sendo que a 

indagação que se coloca como norteadora de nosso trabalho é: Que 

possibilidades encontrarmos no pensamento de Heidegger que poderiam 

fecundar alguns caminhos para a educação?  

No ano de 2002 tivemos a oportunidade de apresentar uma dissertação de 

mestrado na Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, na área de 

Filosofia da Educação, com o título “Fundamentos para uma Filosofia da 

Educação a partir da ontologia de Martin Heidegger”. Nesse trabalho tomamos o 

livro Ser e tempo, publicado em 1927, como referência para nossos estudos. Já 

vislumbrávamos que a ontologia fundamental de Heidegger presente nessa obra 

poderia trazer indicações importantes para a educação. Sabe-se que nessa 

ontologia encontramos indicações de uma antropologia fundada numa perspectiva 

“desconstrutora” do pensamento metafísico, justamente por ancorar-se na 

reflexão sobre o sentido do ser, questão esta esquecida pela tradição metafísica.  

O caminho reflexivo de Heidegger em direção à compreensão do sentido 

do ser desemboca no ente homem, pois é a este ente que o ser se dá. O 

entendimento de que o homem é um ente que mantém uma relação estreita em 

relação ao ser, faz com que Heidegger o defina como DASEIN, cuja tradução nós 

assumiremos neste trabalho por ser-aí1. Tal entendimento desconstrói a 

concepção de homem como sujeito da Modernidade, abrindo, assim, a 

possibilidade de pensarmos sobre questões importantes em relação à educação, 

que não foram contempladas pelo pensamento metafísico e pelas pedagogias 

orientadas por esse modo de pensar.   

                                                 
1 Encontramos, em alguns textos, a tradução de Dasein por estar-aí, sendo que na tradução de 
Ser  e tempo para a língua portuguesa, realizada por Márcia de Sá Cavalcante, a autora traduz 
Dasein por pre-sença. Nas suas notas explicativas (N1), p.309, ela procura explicitar o sentido 
dessa escolha.  
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A ênfase dada pelo pensamento metafísico recai sobre o desenvolvimento 

de um modo de pensar teorético, abstrato, em direção à identificação do ser dos 

entes nos seus aspectos objetivados como as essências ônticas e também em 

direção ao controle e domínio dos entes, exercidos por uma filosofia prática, tal 

como apregoou René Descartes (1596-1650) no seu livro O Discurso sobre o 

Método, publicado em 1637. Tais encaminhamentos metafísicos estavam em 

consonância com as demandas dos homens no Renascimento e na Modernidade, 

portanto, naquele contexto histórico, que se insurgia após o longo período da 

Idade Média, em direção ao expansionismo Europeu em busca da autonomia dos 

homens.  

 Pensar o ente homem à luz do ser e de uma analítica do sentido abre 

possibilidades para uma educação que possa contemplar, por exemplo, o 

conhecimento de si mesmo vinculado ao desvelamento do sentido de nossa 

existência, sentido este que deverá ser orientado tomando-se o ser-aí na sua 

singularidade, ou seja, ‘em cada caso’.  Outra possibilidade que se abre com base 

na ênfase dada à articulação de um sentido próprio2 para o existir humano é a de 

cultivarmos a condição de o ser-aí ser um cuidador do ser, ou seja, de suas 

possibilidades de ser. Nosso empenho também será exercido em procurar abrir 

caminhos para um “conduzir” (ex-ducere) que possa se estabelecer em direção à 

linguagem da poiésis3, aberta à essência da verdade que consiste na liberdade de 

deixar ser o ente. Sabe-se que Heidegger mostrou-se entusiasmado com o 

alcance das artes, principalmente da poesia, e que, inspirado no poeta alemão 

Friedrich Hölderlin (1770-1843), ele encontrou algumas saídas, alguns modelos 

ônticos para se livrar das imposições da técnica moderna, ou melhor, da armação 

                                                 
2 Heidegger, em Ser e tempo, trabalhará com a noção de propriedade/autenticidade e 
impropriedade. Trata-se de estruturas ontológicas do existir humano, portanto, de condição de 
possibilidades de ser do ser-aí. O âmbito da impropriedade diz respeito ao ser-aí submetido ao 
impessoal (das Man), ou seja, ele pega carona naquilo que é legislado pela cultura, pelos clichês 
públicos. A possibilidade do próprio se dá em meio à impropriedade e diz respeito à possibilidade 
do  ser-aí empunhar uma escolha, apropriando-se dela.  
3 “Todo ocasionar para algo que, a partir de uma não-presença sempre transborda e se antecipa 
numa presença é poiésis, produzir. É poiésis, seja o que acontece na natureza, seja na obra do 
artesão ou na arte. Poiésis  leva do ocultamento para o desocultamento” (POMPÉIA, 2000, p.22). 
Para sermos mais preciso, em relação ao pensamento de Heidegger, a palavra ‘produzir’ está 
fortemente associada à técnica moderna, âmbito este criticado pelo pensador por dar ênfase à 
eficiência produtiva fundada numa essência que é a provocação, o desafio que pauta a relação 
entre o homem e a natureza.  
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(Gestell) desse modo de pensar que desvela o ser dos entes condicionado pela 

tríade: exploração, produção e consumo.        

Diferentemente da nossa dissertação de mestrado, estamos interessados 

no pensamento de Heidegger após 1930, marco este considerado importante 

para muitos estudiosos de Heidegger, uma vez que o seu pensamento ganha 

novos desdobramentos que são fundamentais para se incorporarem ao que 

estamos denominando “Pedagogia da Desconstrução”. Os escritos e as 

conferências que se deram a partir de 1930 e que serão por nós analisados são:  

A origem da obra de arte, <Der Ursprung des Kunstwerks (1935/37), publicado em 

maio de 1977; A questão da Técnica, <Die Frage nach der Technik>, proferida no 

dia 18 de novembro de 1953, no Auditorium Maximum da Escola Superior Técnica 

de Munique; A coisa, < Das Ding>, publicada em 19544; O fim da filosofia ou a 

questão do pensamento, <Zur Sache Des Denkens>, publicada em 1969; O 

tempo da imagem do mundo (1938);  Os conceitos fundamentais da Metafísica – 

Mundo, Finitude, Solidão, < Die Grundbegriffe der Metaphysik: Welt, Endlichkeit, 

Einsamkeit >, publicado por Vittorio Klostermann em 1983, entre outras 

significativas obras desse período.  

A assim chamada virada (die Kehre) do pensamento de Heidegger, 

realizada a partir de 1930, é um desdobramento das incursões realizadas em Ser 

e tempo em direção à indagação sobre o sentido do ser. Sabe-se que o projeto de 

dar continuidade à obra Ser e tempo, possibilitou ao pensador identificar uma 

“História do Ser”. De modo sintético, podemos dizer que essa mudança na 

orientação do pensamento de Heidegger ocorreu com a ampliação da 

compreensão ontológica do tempo (a temporalidade), tal como ela era concebida 

em Ser e tempo. Nessa obra, a temporalidade é constitutiva da estrutura 

fundamental do Dasein, ou seja, o homem, na sua essência, é finito temporal, 

histórico, para ser interpretado de modo ampliado como História do Ser. 

Heidegger afirma que não só o Dasein é histórico, mas também a maneira como o 

ser foi interpretado (como esquecimento) pela filosofia e que determinou um modo 

de ser, deu um rumo, um destino ao pensamento ocidental ao longo destes vinte 

                                                 
4 O artigo A coisa, <Das Ding>, encontra-se publicado em Vorträge und Aufsätze. Plullingen, 
Neske, 1954, pp. 163-181. 
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e cinco séculos5. Tal entendimento abriu possibilidades importantes tanto para 

observarmos o modo como ‘o ser’ foi sendo interpretado ao longo da história do 

pensamento ocidental e também como as construções metafísicas advindas 

desses posicionamentos se organizaram. Podemos, também ainda com base 

nessas indicações de Heidegger, compreender a nossa época atual e os 

possíveis alertas em relação às conseqüências provenientes dos desdobramentos 

da metafísica.   

Heidegger compreende que, desde o fim do século 19, o pensamento 

metafísico se encontra diante de suas últimas possibilidades, no sentido de sua 

perfeição e acabamento, ou seja, encontramo-nos diante do domínio e do controle 

absoluto dos entes, exercidos pela ciência e pela técnica moderna e diante da 

expressão máxima do antropocentrismo moderno, exercido pelo homem como 

sujeito. A revolução industrial estreitamente vinculada ao capitalismo instala o 

homem num modo de ser e de viver atrelado à logística da exploração, da 

produção e do consumo. Tais desdobramentos ocorrem numa velocidade 

crescente e num processo irrefreável de modo que na nossa época atual, séculos 

20 e 21, o pensador a reconhece como “A Época da Técnica Planetária”. 

Heidegger entende que essa época atual é vivida sob o imperativo de dois 

grandes fenômenos que são a ciência e a técnica modernas, cujas essências 

precisam ser desveladas para que possamos nos situar diante de seus 

propósitos. Ao mesmo tempo em que esses dois fenômenos possibilitam grandes 

alcances e conquistas surpreendentes, o pensador nos alerta em relação aos 

descaminhos e aos excessos cometidos por esse modo de ser e de pensar.  

“(....)O homem se estarrece com o que poderia ocorrer na 
explosão das bombas atômicas. O homem não percebe o que, de 
há muito, já está acontecendo, e está acontecendo, num 
processo, cujo dejeto mais recente é a bomba atômica e sua 
explosão, para não falar  da bomba de hidrogênio. Pois, levada às 
ultimas possibilidades, bastaria apenas a sua espoleta para 
eliminar toda a vida na terra. O que esta angustia desesperada 
ainda está esperando, quando o terror se está dando e o horror já 
está acontecendo? Horror e terror é o poder que joga fora de sua 

                                                 
5 A referência de vinte e cinco séculos compreende o período da história da filosofia de Platão 
(século 5 a.C.) a Nietzsche (1844-1900). Tal período é identificado por Heidegger por pensamento 
metafísico, sendo que nos encontramos na nossa época atual no ápice, na plenitude deste modo 
de pensar exercido pelos imperativos da ciência e da técnica modernas.  
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essência,sempre vigente, tudo o que é e está sendo. Em que 
consiste este poder de horror e terror? Ele se mostra e se 
esconde na maneira como, hoje, tudo está em voga e se põe em 
vigor, a saber, no fato de, apesar da superação de todo 
distanciamento e de qualquer afastamento, a proximidade dos 
seres estar ausente” (HEIDEGGER, 2001, p.144). 

Os alertas são sutis, pois a tecnologia nos enreda numa aparente 

proximidade que encobre as diferenças, nivelando tudo a uma monótona 

uniformidade. É neste contexto que a coisa é degradada à condição de mera 

coisa, não havendo mais lugar para os deuses nem tampouco para o mistério, 

pois aquilo que é inexplicável será, no futuro, desbancado pela ciência. Tudo se 

reduz a uma lógica explicativa e dominadora dos entes, não há mais lugar para o 

espanto, para a surpresa, condição esta que abrigava o pensar e a própria 

filosofia na sua origem. Estes, entre outros alertas, constituem o solo de nossas 

preocupações. Procuraremos lançar algum olhar, algumas idéias que possam nos 

auxiliar mesmo que timidamente a fazer alguns contrapontos a este modo de ser 

e pensar que se consolidou e que se tornou hegemônico. Podemos alinhavar 

nossos contrapontos, frutos da desconstrução do pensamento metafísico, em 

direção a: voltando-se para o homem (Dasein), visamos à unidade entre ser e 

pensar; na linguagem a unidade entre ser e dizer; no poético, a unidade entre a 

palavra e a coisa enquanto coisa e não como mera coisa ou objeto, e no sagrado, 

na quadrindade entre céu e terra, divinos e mortais.  

A expressão central do nosso título anuncia uma “Pedagogia da 

Desconstrução”, cabe-nos, portanto, elucidar estes dois termos. A palavra 

pedagogia em seu sentido lato abrange um campo de conhecimento que 

chamamos de “saberes da educação” – como a filosofia da educação, a didática, 

a educação e a própria pedagogia tomada em seu sentido estrito. É do nosso 

interesse observarmos estes diferentes âmbitos em que a pedagogia está alocada 

no seu sentido lato e também contemplarmos o seu sentido estrito que remonta 

às suas origens na Grécia antiga.  

“O que os gregos antigos chamavam de pedagogo era o escravo 
que levava a criança para o local da relação ensino-
aprendizagem; não era exclusivamente um instrutor, ao contrário, 
era um condutor, alguém responsável pela melhoria da conduta 
geral do estudante, moral e intelectual. Ou seja, o escravo 
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pedagogo tinha a norma para a boa educação; se, por acaso, 
precisasse de especialistas para a instrução – e é certo que 
precisava -, conduzia a criança até lugares específicos, os lugares 
próprios para o ensino de ‘idiomas, de gramática e cálculo’, de um 
lado, e para a ‘educação corporal’’, de outro” (GHIRALDELLI, 
2006, pp.1-2). 

O entendimento da pedagogia como uma “condução”6 sustentada por uma 

“norma”, parece-nos ser uma das questões importantes a serem discutidas nesta 

tese. Dentre as inúmeras perspectivas que se abrem, legisladas por 

posicionamentos diversos em função de culturas díspares, podemos dizer que 

uma significativa tarefa para a reflexão é detectarmos quais são as normas que 

sustentam essas “conduções” e a que posicionamentos, valores, sentidos e 

fundamentos elas estão enredadas. Mesmo quando pensamos numa perspectiva 

mais singularizada, ou seja, o “em cada caso”, essa orientação envolve 

posicionamentos submetidos a um determinado olhar, por exemplo, por uma 

educação centrada7 no aluno, por posicionamentos “não diretivos”, se é que 

podemos falar em uma não-direção, no seu sentido estrito. 

 Nossa tese tem como intenção sustentar que essas “normas” que orientam 

o conduzir dos homens no ocidente pactuam com os posicionamentos 

metafísicos, posicionamentos estes caracterizados por um modo específico de 

interpretar o ser dos entes.  

Segundo Heidegger, o pensamento metafísico inicia-se com Platão (século 

5 a.C.), uma vez que o pensamento ocidental sofre uma mudança na maneira de 

se interpretar o ser, caracterizado por uma interpretação objetivada 

(Vorhandenheit), oriunda da ênfase dada ao mundo supra-sensível, ou seja, a um 

pensamento abstrato, teorético em direção às idéas, em detrimento do mundo 

sensível, o mundo percebido, considerado o mundo das aparências, portanto, dos 

enganos, dos simulacros. 

                                                 
6 Etimologicamente o termo Educar procede do latim Educere (ex-ducere). Ducere (vb.) significa 
conduzir, levar. Ex é adjunto de lugar e quer dizer “donde”; indica o lugar do qual alguém se 
afasta; para fora de.  O prefixo “ex” é o mesmo que acompanha as palavras expor e expelir (lançar 
para fora). 
7 Carl Rogers (1902-1987) foi um psicólogo norte-americano que se tornou conhecido como 
humanista e defensor tanto da terapia como da educação centrada na pessoa. Tal posicionamento 
procura dar ênfase à autonomia das pessoas, sustentada pela crença num processo de realização 
inerente a todos os organismos. 
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O modo de pensar metafísico compreende, segundo Heidegger, o período 

de Platão a Nietzsche, na sua trajetória filosófica, mas, como vimos, chega a 

nossa época atual consolidando-se através da ciência e da técnica modernas. 

Dentro do itinerário metafísico de Platão a Nietzsche encontraremos diferentes 

modos de se interpretar o ser, mas sempre balizado por um único sentido. O 

sentido percorrido pelo pensamento metafísico mostra-se  diante da indagação 

pelo que é e como são as coisas, cujas respostas alocam-se em direção àquilo 

que é nuclear, substancial, definível, universal e permanente do ente. O ser dos 

entes para a metafísica é interpretado de modo objetivado (Vorhandenheit), 

esquecendo-se, assim, da diferença ontológica entre ser e ente, uma vez que o 

ser se iguala ao ente. Desconstruir este modo de pensar significa desconstruir a 

interpretação objetivada do ser. Como diz Gianni Vattimo: “Muito importante para 

toda a filosofia do século XX é a tese de Heidegger segundo a qual o ser não é, 

mas acontece, dá-se, é evento” (VATTIMO, 2001, p.6). 

Ser - como possibilidade de ser, como evento, foi associado ao nada, não 

ao nada no seu sentido vazio, mas pleno de possibilidades. A indagação de 

Anaximandro8 (610-547 a.C.): “por que o ente e não antes o nada”, mostra-se 

extremamente significativa, pois aloca o nada como âmbito de possibilidades de 

algo surgir, aparecer – ser. Em termos heideggerianos, esse nada será 

auscultado, não por um pensamento que abstrai em direção às essências ônticas, 

mas, sim, em direção ao nada como experiência humana diante daquilo que o 

pensador nos convoca a pensar, ou seja, sobre a possibilidade de se pensar 

numa disposição privilegiada que abre o ser-aí para si mesmo. Heidegger 

encontrará no sentimento de angústia essa abertura privilegiada, lugar da 

retração do sentido, da ruptura com a familiaridade. Na angústia, vivenciamos 

esse nada não como ausência de entes, mas o nada como ruptura de mundo do 

ser-aí. Ao mesmo tempo que a angústia como experiência do nada impacta, tira o 

nosso chão, ela mostra o quanto a existência está suportada pelo sentido (Sinn = 

rumo, direção do existir). É neste âmbito que pretendemos lançar algumas idéias 

                                                 
8 Anaximandro (610-547 a.C.) “Filósofo da escola jônica, o grego (natural de Mileto e discípulo de 
Tales) Anaximandro estabeleceu que o princípio de todas as coisas é o ilimitado (a apeiron). Para 
ele, tudo provém dessa substância eterna e indestrutível, infinita e invisível que é o apeiron, o 
ilimitado, o indeterminado...(JAPIASSÚ & MARCONDES, 1996, p.11). 
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para uma pedagogia que não se estreita no controle e domínio dos entes, mas 

que contempla a possibilidade do ser-aí desvelar um sentido para sua existência.  

Como vemos, o que denominamos “Pedagogia da Desconstrução” 

inscreve-se na desconstrução do pensamento metafísico, embora saibamos dos 

limites desse projeto. Heidegger manifestou suas apreensões numa entrevista 

dada e publicada pelo jornal Der Spiegel após sua morte: 

“A filosofia não poderá produzir diretamente nenhuma 
transformação do estado atual do mundo. E isto vale não apenas 
para a filosofia , mas para todo empenho simplesmente humano. 
Só um Deus pode ainda nos salvar. Resta-nos uma só 
possibilidade: a de preparar, com o pensamento e a poesia uma 
disposição para o aparecimento ou para a ausência de Deus em 
nosso declínio” (HEIDEGGER, 1977, p.81). 

Resta-nos uma possibilidade, a de “preparar com o pensamento e a 

poesia”. Entendo que o vigor do pensamento na unidade entre ser e pensar 

constitui-se na grande contribuição de Heidegger, um mestre em alongar 

caminhos, não em direção a um pensar não conclusivo, explicativo e 

operacionalizável, seu pensar nutre-se da busca de familiaridade, da intimidade 

com aquilo que é pensado.  

O sentido da desconstrução em Heidegger também tem como visada 

rememorar (an denken) o próprio pensamento, a fim de flagrar aquilo que lhe 

ficou impensado a partir das determinações metafísicas sobre o ser e a verdade, 

posicionadas por este ou aquele modo de ser e pensar. Não se trata, portanto, de 

um rememorar que tem como preocupação uma superação, palavra emblemática 

da modernidade iluminista, mas, sim, de uma ultrapassagem (Verwindung), cujo 

sentido é o de aceitar e aprofundar o pensamento em direção ao sentido 

originário dos fenômenos estudados, resgatando seu sentido pré-metafísico e 

reconduzindo-o a um novo pensar. Muitos leitores de Heidegger interpretam sua 

obra como uma espécie de renascimento do mundo grego antigo, pois o pensador 

de fato inspira-se nesse modo de pensar pré-metafísico.   

“O seu propósito não é ir atrás daquilo que os primeiros 
pensadores pensaram, mas, ao contrário, daquilo que eles não 
pensaram,, mais até, daquilo que até hoje, ao longo da história da 
filosofia, ainda não foi pensado” (MICHELAZZO, 1999, p.66). 
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Essas observações de Michelazzo explicitam uma questão fundamental 

que muitos confundem ao utilizar a expressão “pensamento originário”. Tal 

confusão ocorre quando se interpreta o caminho heideggeriano de pensar como 

uma tentativa de se promover “(....)uma renovação geral da filosofia através de 

uma volta às suas origens, procurando apreender aquilo que os filósofos pré-

socráticos deixaram para posteridade” (Idem, p.65). Embora seja freqüente em 

Heidegger a retomada do sentido e da significação das palavras, voltando a este 

tempo pré-socrático, tal  empenho tem como preocupação acessar as palavras tal 

como elas eram constituídas antes do advento da metafísica. É neste contexto 

que nos conduz para trás que Heidegger meditará sobre alguns fenômenos que 

são característicos de nossa época atual, como a ciência e a técnica modernas, a 

obra de arte, a poiésis, a desdivinização ou fuga dos deuses, a apatricidade ou o 

desenraizamento, a massificação dos homens, a aniquilação da coisa entre 

outros temas de nossa época atual.  

Preocupados com a organização didática desta tese decidimos dividi-la em 

sete capítulos com a seguinte distribuição: No primeiro capítulo, nós nos 

aproximaremos do pensamento de Heidegger para que o leitor possa situar-se em 

relação ao pensamento metafísico e à questão sobre o ser e seu sentido, 

discorreremos sobre a concepção de homem como Dasein (ser-no-mundo), ou 

seja, como um ente portador de uma relação fundamental ao ser, e também 

refletiremos sobre o sentido da desconstrução em Heidegger. No segundo 

capítulo, nós nos concentraremos na expressão “Pedagogia da Desconstrução”, 

para aprofundar a compreensão sobre a tarefa desta pedagogia em nosso 

contexto atual.     

No terceiro, quarto e quinto capítulos, utilizaremos um recurso também 

realizado por Heidegger antes mesmo de Ser e tempo, quando o autor abordava 

o conceito de mundo em três níveis: SELBSTWELT, o mundo-do-si, o mundo do 

Ich-Selbst – eu-mesmo;    MITWELT, o mundo compartilhado, o mundo do co-

existir, onde encontramos o estudante, o professor, os pais, os outros; o 

UMWELT, o mundo ambiente, onde encontramos coisas materiais e idealidades. 
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Em cada um desses níveis, faremos uma reflexão na seqüência anunciada, 

sobre o âmbito das relações do ser-aí em relação a si mesmo, o âmbito das 

relações junto aos outros (co-existir) e, por fim, a relação do ser-aí junto das 

coisas.   

No terceiro capitulo que como vimos será dedicado à reflexão sobre o 

“mundo-do-si-mesmo”, e com ele articularemos uma questão essencial que, em 

função de uma preocupação pedagógica com o controle e domínio dos entes, a 

educação negligenciou ao deixar de focar o âmbito do conhecimento de nós 

mesmos. Está na pauta deste capítulo a auto-compreensão, alicerçada pelo 

acesso compreensivo do sentido daquilo que vivemos. Como Heidegger enfatiza 

no parágrafo sétimo de Ser e tempo, o que está em jogo para o método de 

investigação fenomenológica9 é o ser dos entes, e o ser dos entes aparece no 

nosso existir quando acessamos o sentido daquilo que vivemos.  Se a metafísica 

cunhou o conhecimento de nós mesmos com base em metáforas mecanicistas, 

energéticas e explicativas, a ontologia de Heidegger poderá abrigar a 

possibilidade de uma outra leitura de nós mesmos por meio de um olhar que se 

detém naquilo que se mostra tal como se mostra, ou seja, nas coisas mesmas, 

indo em direção ao desvelamento (alethéia) do sentido.  

Neste capítulo cabe ainda discutirmos um dos pilares da psicanálise de 

Sigmund Freud (1856-1939), que é o conceito de inconsciente, e como podemos 

aproximá-lo a partir da ontologia fundamental de Heidegger. A idéia de um 

inconsciente introduziu no pensamento ocidental o âmbito do escondido de nós 

mesmos, cujo modelo é o reprimido, o recalque, âmbito este fundamental para 

elucidar a auto-compreensão e o auto-engano.   

No quarto capítulo, destinado ao co-existir ou ao mundo compartilhado 

(Mitwelt), pretendemos observar que a pedagogia como uma prática prescritiva, 

como pudemos anunciar nesta introdução, como um “conduzir” este modo de 

relação, deve ser repensada e aprofundada, pois sabemos dos limites deste 

exercício e já sabemos também das conseqüências de uma atitude extremamente 

                                                 
9 “A ontologia so é possível como fenomenologia. O conceito fenomenológico de fenômeno 
propõe, como o que se mostra, o ser dos entes, o seu sentido, suas modificações e derivados” 
(HEIDEGGER, 1988, p.66) 
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liberal e até libertária que nos  aproxima do abandono.  A educação se exerce 

como um conduzir para (ex-ducere), a questão é que tipo de conduzir estamos 

propondo e de que modo se deve pautar a relação ensino-aprendizagem. Na 

Paidéia, presente em A República, Platão, por meio da Alegoria da Caverna, 

propõe um conduzir dos homens cuja realização envolve, na metáfora da 

caverna, a metáfora do aprisionamento e da escuridão, em que a condução se 

realiza no empenho de se alcançar a luz do sol, o lócus da visibilidade plena, ou 

seja, da busca da verdade interpretada como exatidão (Orthótes) - clareza e 

permanência e não mais o jogo de luz/escuridão da verdade pronunciada com a 

palavra alethéia (desvelamento). Que metáfora pode nos servir para nos colocar 

diante da compreensão desconstruída da metafísica?  Uma frase importante de 

Carl Gustav Jung pode anunciar algum caminho significativo: “Não nos 

iluminamos imaginando figuras de luz, mas ao fazer-nos conscientes do escuro”. 

No quinto capítulo nos dedicaremos à reflexão sobre o Unwelt, do mundo 

das coisas, dos entes intramundanos com os quais nos relacionamos. Neste 

capítulo refletiremos sobre a relação do ser-aí junto das coisas e das coisas na 

perspectiva de sua aniquilação ou transformação em meras coisas ou em 

mercadorias. Duas conferências serão importantes neste momento, A origem da 

obra de arte e A coisa (Das Ding). Este capítulo abre uma questão importante que 

será desenvolvida no sétimo que é a Pedagogia da Desconstrução voltada para o 

cultivo das artes.  

No sexto capítulo refletiremos sobre o re-encantamento do olhar ou a 

abertura do ser-aí à escuta do ser. O antropocentrismo que recaiu o homem 

ocidental no pensamento metafísico moderno com a concepção do homem como 

homem-sujeito, levou este homem a estabelecer uma relação com o real preso às 

vicissitudes de uma relação enredada a uma armação (Gestell), que desvela o ser 

dos entes sempre numa única direção, a direção da lógica da produção e do 

consumo, ou seja, de uma atitude possessiva junto às coisas e aos outros 

homens. Que salto podemos vislumbrar em direção a um outro modo de ser? 

No sexto capítulo nos deteremos no cultivo das artes, com o intuito de 

esboçarmos algumas indicações para uma prática pedagógica vinculada à 
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Pedagogia da Desconstrução.  Abre-se, assim, um espaço para o fazer, para a 

lida com as coisas para além da perspectiva de controle dos entes. A noção de 

autoria também será observada, entre outras desconstruções, em relação aos 

excessos engendrados pelo antropocentrismo moderno com a noção do homem 

como sujeito. A técnica moderna cede lugar para o exercício da tecnhé grega, 

cuja essência não é a provocação, que permitiria que algo pudesse surgir e se 

desvelar na abertura da liberdade de deixar ser o ente. Todas as nossas relações 

com as coisas podem ser cultivadas em favor de uma escuta silenciosa que 

descobre as possibilidades de ser dos entes.   

Convém observarmos que em relação à arte, não pretendemos procurar 

compreender o que seja uma obra de arte, nem tampouco discuti-la com base na  

filosofia, ou seja, na estética, como também não visamos ensinar técnicas e 

habilidades artísticas. Procuraremos enfatizar a manifestação artística dentro de 

um contexto pedagógico que visa à apropriação do Dasein em relação a si 

mesmo, ou seja, em relação à compreensão dos seus limites e possibilidades de 

ser, por meio do exercício do fazer, do manuseio, da lida dos entes no âmbito das 

artes plásticas, ou seja, da pintura, da escultura e das artes japonesas oriundas 

da escola Zen Budista, cujas contribuições são valiosas para este modo de 

pensar. Procuraremos, a partir de Heidegger, gestar possibilidades para um salto 

em direção a um novo modo de habitar o mundo. 

Recuperando o sentido estrito da pedagogia como um conduzir, surge a 

indagação: De que lugar queremos nos afastar ou para onde desejamos ir? Creio 

que a resposta já foi dada quando delineamos o que Heidegger entende por 

pensamento metafísico e o lugar da sua desconstrução. Queremos nos afastar do 

esquecimento do ser, queremos cultivar o pensamento que aprofunda, que re-

visita e que desvela o ser dos entes na abertura das possibilidades que 

concernem a cada realização em meio às oportunidades que se oferecem. A 

criação deve sem dúvida aproximar-se daquilo que é oportuno, daquilo que se 

oferece a nós e pode ser iluminado através da luz da significação e do sentido. O 

alinhavo do sentido é que constitui um dizer que pode ser fecundo e fundamental 

para situar o ser-aí e até para ser dito aos outros homens. Tal intenção ou tal 
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conduzir não deve ser realizado no seu sentido forte10, sob a pena de 

esquecermos que a essência da verdade tal como foi explicitada por Heidegger 

constitui-se na liberdade de deixar ser o ente.  

Terminaremos nossa tese com algumas considerações, observando seus 

limites e possibilidades e salientando que ela apresenta algumas idéias para 

aproximar o homem dessa possível passagem para um modo de ser no qual ser e 

ente se realizam na diferença ontológica que os constitui. Esta proposta não deve 

se exercer como uma nova proposta pedagógica, como as que são veiculadas 

dentro do espírito de nossa época atual como um novo produto a ser assimilado 

pelo mercado consumidor de coisas e de idéias. Nossa intenção é a de abrir-nos 

a um pensar que não tem a intenção de ser conclusivo, portanto, de se esgotar, 

mas simplesmente de ser exercido como faz Heidegger com seus textos, uma 

espécie de circularidade hedicoidal, sem fundo, cuja visada é a busca de 

proximidade com as coisas, com o vivido.     

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                                                 
10 Utilizamos o adjetivo “forte” em oposição ao que Gianni Vattimo, filósofo italiano aborda no seu 
“pensiero deboli” pensamento fraco. “É uma filosofia da história fundada sobre a idéia do 
enfraquecimento das estruturas do ser como sentido de emancipação da história humana; 
emancipação que vai exatamente na direção de um enfraquecimento das estruturas objetiva[...] 
daquilo que a metafísica chamava o ser” (VATTIMO, 2001, p.6).. O sentido de forte diz respeito 
aos posicionamentos ‘decisionistas’ tutelados por fundamentos estáveis e muitas vezes absolutos, 
irretorquíveis “um fundamento último da realidade como dado objetivo” (Idem, ibidem).     
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CAPÍTULO I - O PENSAMENTO METAFÍSICO E O SENTIDO DA 

DESCONSTRUÇÃO EM HEIDEGGER 

O titulo de nossa tese tem como núcleo principal a expressão composta 

“Pedagogia da Desconstrução”. Gostaríamos de explicitar neste primeiro capítulo 

a proveniência do termo desconstrução (Ab-bau) ou destruição (Destruktion) no 

pensamento de Martin Heidegger (1889-1976), para que posteriormente nós 

possamos associá-lo à Pedagogia.   

Convém salientarmos que a palavra desconstrução está fortemente 

associada à obra de Jacques Derrida  e a outros autores como Paul De Man. Esta 

palavra, no entanto, refere-se ao projeto heideggeriano de se fazer uma 

destruição (Destruktion) da metafísica. Derrida, ao traduzir a palavra destruktion 

para o francês notou ser impossível evitar a conotação negativa que a palavra 

sugere quando traduzida por destruição. O mesmo podemos dizer em relação à 

língua portuguesa. Adotamos, assim, a expressão ‘desconstrução’, pois ela 

realiza mais plenamente o sentido a que se propõe Heidegger em relação ao 

pensamento metafísico, muito embora o autor tenha explicitado que o sentido da 

destruição (Destruktion) da metafísica não tem o caráter de ruína. 

“Destruição não significa ruína, mas desmontar, demolir e pôr de 
lado - a saber, as afirmações puramente históricas sobre a história 
da filosofia. Destruição significa: abrir nosso ouvido, torná-lo livre 
para aquilo que na tradição do ser do ente nos inspira” 
(HEIDEGGER, 1971b, p.33). 

O sentido da desconstrução em Heidegger não tem a conotação moderna 

de superação, nem tampouco o sentido negativo de ruína, de acabamento.  

Veremos ainda neste capítulo que o sentido da desconstrução está fortemente 

associado a uma outra palavra que é Verwindung, cujo sentido reúne três 

significados: aceitação, aprofundamento e, também, convalescer, tal como se 

convalesce de uma doença.  

Pesquisando mais detidamente sobre o seu uso por Heidegger, 

encontramos na sua explicitação sobre o método fenomenológico, presente no 

livro intitulado Los problemas fundamentales de la fenomenologia (Die 
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Grundprobleme der Phänomenologie), publicado em 1975, onde o termo Abbau 

(desconstrução) aparece. No parágrafo 5, El carácter metódico de la ontologia. 

Los três componentes fundamentais del método fenomenológico, Heidegger 

observa que a desconstrução (Abbau) dos conceitos tradicionais nos conduzem 

às fontes a partir dos quais eles  foram criados11. Nesse parágrafo o pensador faz 

a seguinte observação: 

“(....)O elenco de conceitos filosóficos fundamentais aportados 
pela tradição filosófica é hoje todavia tão influente que este influxo 
de tradição dificilmente pode ser subestimado. Por isto ocorre que 
toda exposição filosófica, inclusive a mais radical, que tenta 
começar desde o principio, está penetrada inteiramente por 
conceitos tradicionais e por conseguinte, por horizontes e 
perspectivas tradicionais  que não podemos afirmar, como 
evidente de seu, que tenham surgido autentica e originariamente 
do âmbito do ser e da compreensão do ser, que pretendem 
compreender. Por isso pertencer necessariamente à interpretação 
conceitual do ser e de suas estruturas, isto é, a da construção 
redutiva do ser, uma destruição, isto é, uma desconstrução 
(Abbau) critica dos conceitos tradicionais que, no começo, devem 
ser necessariamente empregados, que os desconstrua até as 
fontes a partir das quais foram criados. Só mediante a destruição 
pode a ontologia assegurar-se fenomenologicamente da 
autenticidade de seus conceitos” (HEIDEGGER, 2000, p.48, 
tradução nossa). 

 Heidegger está, neste parágrafo, refletindo sobre três pontos que  

considera fundamentais para a compreensão do método fenomenológico: a 

redução fenomenológica12; a construção no sentido de poder trazer um ente sob 

                                                 
11 “(...)El elenco de conceptos fundamentales filosóficos aportados por la tradición filosófica es hoy 
todavía tan influyente que ese influjo de la tradición difícilmente puede ser sobrestimado. Por ello 
ocurre que toda exposición filosófica, incluso la más radical, que intenta comenzar desde el 
principio, está penetrada enteramente por conceptos tradicionales, y, por consiguiente, por 
horizontes y perspectivas tradicionales que no podemos afirmar, como evidente de suyo, que 
hayan surgido auténtica y originariamente del ámbito del ser y de la comprensión del ser, que 
pretenden comprender. Por ello pertenece necesariamente a la interpretación conceptual del ser y 
de sus estructuras, esto es, a la construcción reductiva del ser, una destrucción, esto es, una 
deconstrucción (Abbau) crítica de los conceptos tradicionales, que, al comienzo, deben ser 
necesariamente empleados, que los deconstruya hasta  las fuentes a partir de las que fueran 
creados. Sólo mediante la destrucción puede la ontología asegurarse fenomenológicamente la 
autenticidad de sus conceptos” (HEIDEGGER, 2000, p.48). 
12 A redução fenomenológica, tal como foi proposta por Husserl, assume a compreensão de que a 
atitude natural que realiza o senso comum consiste “(...)em pensar que o sujeito está no mundo  
como algo que o contém ou como uma coisa entre outras  coisas, perdido sobre uma terra, sob 
um céu, entre objetos e outros seres vivos(...)(DARTIGUES, s.d., p.21). Neste sentido a redução 
envolve uma mudança de atitude que consistiria na atitude fenomenológica de suspender a crença 
na realidade como mundo exterior para se colocar, ela mesma, como consciência transcendental, 
condição de aparição desse mundo e doadora de seu sentido. 
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um olhar e projetá-lo sobre seu ser, e a desconstução (Abbau), ou seja, a 

desconstrução dos conceitos tradicionais para que nos conduza às fontes a partir 

de onde eles foram criados. Heidegger utiliza a palavra An-denken, rememoração, 

para demonstrar que a desconstrução que ele propõe indica a proveniência de se 

re-visitar o próprio pensamento metafísico, a fim de desvelarmos o que lhe ficou 

impensado em função das determinações engendradas pela interpretação 

objetivada do ser e da verdade (esquecimento da diferença ontológica entre ser e 

ente). 

 Caminhamos por esse texto ainda prematuramente, pois não adentramos 

sequer mais detidamente no que caracteriza o pensamento metafísico em 

Heidegger, mas o fizemos para nos autorizar no uso da expressão 

“desconstrução”, uma vez que ela faz parte do vocabulário do autor nesse e em 

outros textos.  

Creio que é importante salientar que o sentido da desconstrução a ser 

estudado neste trabalho estará estritamente vinculado ao pensador. Neste 

sentido, cabe ressaltar que não nos guiaremos pelas contribuições do filósofo 

francês Jacques Derrida (1930-2004), embora o filósofo tenha elaborado um 

conceito, e mesmo um método, denominado desconstrução13, no qual se pode 

detectar a influência de Heidegger sobre o caráter essencialmente não 

representacional da linguagem, sentido este assumido pelo filósofo francês como 

crítica ao discurso racional presente na metafísica. Este caminho reflexivo de 

Derrida possui características próprias do filósofo, que distanciando-se, portanto, 

do pensamento de Martin Heidegger. Derrida sofreu influência também da 

fenomenologia de Edmund Husserl, bem como do estruturalismo de Lévi-Strauss 

e da psicanálise de Jacques Lacan (1901-1981).  

 Para que possamos explicitar o sentido da desconstrução em Heidegger, 

creio que podemos partir da seguinte indagação: o que se visa com a 
                                                 
13 “A desconstrução não significa destruição, mas sim desmontagem, decomposição dos 
elementos da escrita. A desconstrução serve nomeadamente para descobrir  partes do texto que 
estão dissimuladas e que interditam certas condutas. Esta metodologia de análise centra-se 
apenas nos textos” <http://pt.wikipedia.org/wiki/Desconstrução> - 2/7/2006). Veremos que em 
Heidegger a desconstrução assume o âmbito de um pensamento que rememora (an-denken), o 
próprio pensamento metafísico, buscando pensar aquilo que ficou impensado por conta do 
esquecimento da diferença ontológica entre ser e ente realizada pela tradição metafísica.    
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desconstrução? Tal expressão já pressupõe o entendimento de que algo precisa 

ser desconstruído e que, portanto, algo já está posto, colocado e que caracteriza 

um âmbito, uma perspectiva de se pensar o real. Este âmbito, esta perspectiva foi 

e é realizada por um modo característico de se pensar no ocidente, que 

Heidegger identificou por pensamento metafísico.Tal modo de pensar caracteriza-

se por um esquecimento da diferença ontológica entre ser e o ente, uma vez que 

esse esquecimento é oriundo da opção ocidental em interpretar “o ser” de modo 

objetivado (Vorhandenheit)14.  

Como podemos entender essa interpretação objetivada do ser? A tradição 

metafísica, ao indagar o ente em seu ser, tende a realizar um único sentido em 

direção àquilo que é patente, nuclear, substancial, definível, universal e, portanto, 

permanente do ente. Assim sendo, se indagarmos pelo ser do ente água, a 

resposta H2O realiza essas condições por nós ressaltadas. Se a interpretação do 

ser dos entes consolida-se por este posicionamento, o ser é identificado ao ente, 

daí seu esquecimento. Como dirá  Gianni Vattimo15: “Muito importante para toda a 

filosofia do século XX é a tese de Heidegger segundo a qual o ser não é, mas 

acontece, dá-se é evento” (VATTIMO, 2001, p.6). 

 Essa tese mostra-se central, pois ser será pensado como possibilidades 

de ser, muito embora, quando falamos de possibilidades, falamos de algo que 

ainda não é, portanto, de algo que pode vir a ser. Esse espaço de possibilidades, 

muitas vezes associado ao “nada”, devemos pensá-lo não como um nada vazio, 

mas, sim, pleno de possibilidades. Podemos associar esta concepção do nada ao 

advento do zero da matemática, que possibilitou todo o alcance numérico que 

hoje conhecemos. É neste itinerário interpretativo do ser como acontecimento, 

que os diferentes sentidos podem ser contemplados e que a crítica ao 

                                                 
14 A expressão alemã Vorhanden, é traduzida para o português por “ante os olhos”, caracterizando 
um modo de relação junto às coisas, no qual o ente é tematizado. Tal como ocorre nas 
considerações teóricas sobre os fenômenos, por exemplo. Um outro modo de relação que se 
mostra como primordial, segundo Heidegger, do ser-aí junto ao ente intramundano (os úteis), diz 
respeito a um envolvimento concernente (Zuhand) – à mão. Neste modo de relação o ser-aí 
encontra-se enredado, envolvido, fazendo uso do ente nos seus “para que”.     
15 Gianni Vattimo nasceu em Turin, em 1936.  É professor de estética na Universidade de Turin e 
tem oferecido grandes contribuições para o conhecimento da hermenêutica de Gadamer, na Itália, 
e na interpretação de filósofos como Nietzsche e Heidegger. A referida entrevista foi publicada em 
março de 2001, na Revista Brasileira de Literatura – CULT 44, pp. 6-9. São Paulo: Lemos 
Editorial.  
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pensamento metafísico se mostra consistente, pois podemos demonstrar o quão 

absoluto ela não é. Não se trata, portanto, de negarmos a possibilidade de a água 

ser H2O, trata-se, sim, de não restringirmos o ser desse ente a essa única 

possibilidade. Se o projeto metafísico fosse levado a cabo, cairíamos numa 

restrição, ou melhor, num empobrecimento brutal visto que estaríamos negando a 

condição do homem como existente  - como um ente aberto ao ser.  

  Heidegger, ao se voltar para a indagação do sentido do ser em Ser e 

tempo, tomará o ente homem como investigação fenomenológica em direção à 

explicitação do sentido do ser. O autor observa, no parágrafo sétimo dessa obra, 

que uma ontologia somente é possível através de uma fenomenologia. Será, pois, 

dentro desse itinerário investigativo e indagativo que Heidegger passará a 

entender o homem como Dasein (ser-aí) e não mais como sujeito, entre outras 

concepções objetivadas do homem.  O homem é um ente portador de uma 

relação fundamental ao ser, daí denominá-lo por Dasein (ser-aí).  

A obra desdobra-se em direção a uma analítica do Dasein, cujo movimento 

será desvelar os diferentes modos de como o ser-aí existe, sendo pensado a 

partir de algumas estruturas ontológicas-existenciais que constituem o existir 

humano, como: a compreensão (Verstehen); o encontrar-se ou a disposição de 

ânimo; a queda (Veffallen); a angústia; o cuidado (Sorge); a temporalidade; a 

espacialidade; a corporeidade; a finitude (ser para a morte); a culpabilidade, a 

historicidade.  

Heidegger não pretendeu, nessa obra, esgotar a análise dessas estruturas 

existenciais, sendo que ele se refere a outros existenciais posteriormente a Ser e 

tempo, mas as reflexões realizados em Ser e tempo foram fundamentais para 

oferecer indicativos relevantes para se pensar numa antropologia e seus 

desdobramentos, ocorridos a partir dessas indicações como, por exemplo, a 

Daseinsanalyse16 de Ludwig Binswanger (1881-1966) e Medard Boss (1903-1990).  

                                                 
16 O termo daseinsanalyse foi elaborado por L. Binswanger e consiste numa abordagem que 
procura compreender a patologia e a saúde a partir da analítica do Dasein, desenvolvida em Ser e 
tempo. Hoje ela se constitui como uma prática terapêutica, tendo desdobramentos significativos 
com Medard Boss, psiquiatra e psicoterapeuta suíço, que desenvolveu este pensamento clínico 
com a colaboração do próprio Heidegger.  
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1.1. SOBRE A PERSPECTIVA METAFÍSICA 

O pensamento metafísico, segundo Heidegger, tem seu início com Platão 

(c.427-348 ou 347 a.C.), portanto,  no século Va.C., e se desdobrou na história do 

pensamento ocidental até Friedrich Nietzsche (1844-1900). Conforme Heidegger, 

é na Alegoria da Caverna, presente na República, que ocorre uma mudança 

significativa na doutrina da verdade17, que dá início ao modo de pensar 

metafísico.  Veremos mais adiante essa passagem, sendo que posteriormente a 

Platão o pensamento metafísico ganha  maior configuração com Aristóteles.  

“Esta postura a respeito do ser, que nos vem de Platão e é melhor 
elaborada por Aristóteles sob a ordem da correlação entre Matéria 
e Forma, e que nos fala do ser do ente como o manifesto que 
reúne em si mesmo sua substância (forma) e seus acidentes 
(matéria), de um maneira muito tácita, tranqüila e inquestionável, 
passeia e se instala em nossa própria estrutura de linguagem. Em 
nossa língua, essa mesma perspectiva  se apresenta na figura de 
um sujeito com seus predicados. Falamos de algo identificando-o 
a um sujeito (substantivo) com seus predicados  (adjetivação). 
Com isto, mantemo-nos na noção de que ele carrega, incorpora 
nele mesmo o seu ser, o que ele é. O ser é um atributo do ente, 
na mesma proporção em que um predicado convém a um sujeito, 
e a ele pertence, constituindo-se naquilo que ele é” (CRITELLI, 
1996, p.34). 

De fato, quando nos referimos ao ser, falamos “o ser”, substantivamos o 

ser numa perspectiva puramente ôntica, concreta, abdicando do seu caráter 

ontológico, ou seja, de pensá-lo como possibilidades de ser, como um espaço 

aberto, tal como propôs Heidegger ao pensá-lo na relação com o homem, com 

base na  metáfora de uma clareira aberta na floresta.  É na clareira que algo pode 

ser visto, manifestado, mas não é tampouco a clareira que constitui o ser ela é 

apenas o espaço que abriga o ser, tal como diz Heidegger a linguagem é a 

morada do ser. Nossa linguagem dualista e relacional na sua constituição 

gramatical torna difícil pensar ser fora dessa relação substantiva “o ser”.  

“(....)As línguas européias em geral começam com um 
substantivo-sujeito cuja ação é expressa por um verbo ativo. 
Algum elemento aparentemente permanente é separado do 
processo geral, tratado como entidade e dotado de 
responsabilidade ativa por uma dada ocorrência. Esse 

                                                 
17 Estamos nos referindo à passagem da verdade entendida como alethéia (desvelamento) para  a 
verdade em Platão, compreendida como Orthótes – exatidão.  
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procedimento é tão paradoxal que só uma longa vivência com ele 
esconde seu absurdo” (WATTS,  1972, p.117). 

Mas é neste esforço de poder clarificar a questão do ser e do seu sentido, 

não obstante os limites dessa linguagem, que Heidegger encontrará pouco a 

pouco modos de dizer – Dá-Se, ou o termo presentificação18.   

O sentido da desconstrução em Heidegger não sustenta uma negação do 

modo de pensar metafísico, trata-se de mostrar que esse modo de pensar se 

tornou imperativo, hegemônico, e que, portanto, se exerce de modo restritivo 

quando pensamos em fenômenos que envolvem outros acessos, para além da 

perspectiva da medida e do cálculo, por exemplo, ou de um pensamento racional, 

lógico, etc.  

“Não se trata, portanto, de provar o quão errada é a perspectiva 
da metafísica, mas o quão única e absoluta ela não é. Trata-se de 
uma  ruptura da reificação da metafísica, de uma superação do 
equívoco sobre a soberania de sua perspectiva” (CRITELLI, 1996, 
p.12). 

 Nas palavras de Critelli, podemos ressaltar que é a respeito da soberania 

de uma perspectiva que devemos meditar. Neste trabalho teremos a tarefa de 

tentar, a partir da desconstrução, refletir sobre algumas idéias que possam 

sustentar uma pedagogia, uma “condução” em direção a perspectivas não 

contempladas pelas pedagogias ocidentais, principalmente na modernidade, que 

focalizam exclusivamente a obtenção de recursos e habilidades para o domínio e 

controle dos entes.  

  Creio que é importante observar que a palavra metafísica tem uma 

compreensão singular no pensamento de Heidegger. Etimologicamente a palavra 

                                                 
18 No livro O fim da filosofia ou a questão do pensamento (Zur Sache dês denkens), publicado em 
1969, Heidegger observa o sentido da palavra presentificação. Diz ele: “Mas até agora deixamos 
de mostrar, de maneira mais clara, o que significa presente no sentido de presença: através desta, 
o ser é uniformemente determinado como pré-s-entar, e presenti-ficar, isto é desvelamento. Que 
coisa pensamos quando dizemos pre-s-entar?  (Pre-s)-entar significa demorar” (HEIDEGGER, 
1962, pp. 51-52). É preciso, no entanto, pensar o tempo não como sucessão de instantes, 
linearmente, mas sim como algo que se aproxima de nós e que permanece, que se demora ao 
nosso encontro. A dimensão do tempo a que se refere Heidegger quando se utiliza da expressão 
presentificação (desvelamento) envolve a possibilidade tanto de o passado ser alcançado pela 
presentificação como o futuro e o próprio presente. Neste sentido a presentificação, o presentar 
refere-se a um tempo quadrimensional.   
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metafísica19 provém  “do grego médio metaphysiká, da expressão ta meta physiká 

‘além da física’”(CUNHA, 1982, p.516). Esse para “além da física” somente seria 

sustentado por uma visão da física circunscrita à realidade material, concreta do 

real, como os objetos de nossos sentidos em contraste com uma realidade 

psíquica, subjetiva, espiritual e abstrata. Tal diferença está sustentada por uma 

dualidade que constitui o pensamento ocidental desde Platão: o mundo sensível 

de um lado e o supra-sensível de outro, como as dualidades que se desdobraram 

como corpo e psique, sujeito e objeto.  

Essas dualidades constituíram o pensamento ocidental, marcando até o 

itinerário epistemológico do ocidente, com os posicionamentos idealista e realista, 

a busca de uma síntese destas perspectivas com Immanuel Kant (1724-1804), no 

século 18, e posteriormente, com as contribuições de Edmund Husserl e sua 

fenomenologia e a tentativa de superar essa dualidade entre sujeito e objeto, 

muito embora Husserl também recaia num idealismo transcendental sob a 

influência de Kant,  não superando, assim, o modo de pensar metafísico. 

A oposição sujeito/objeto e a conseqüente visão objetiva e subjetiva não se 

sustentam diante do entendimento de que o homem “(...)está condenado a 

interpretar” (LELOUP, 1998, p.15). Parodiando a emblemática frase de Jean-Paul 

Sartre (1905-1980) de que o homem está condenado a ser livre20, Leloup coloca 

esta liberdade fundamentalmente atrelada à hermenêutica, à interpretação. Por 

este caminho reflexivo não poderíamos jamais dizer que algo pode ser dado como 

simplesmente concreto, material, ou em si mesmo, uma vez que em toda e 

qualquer apreensão do ente há uma apreensão do seu ser, ou seja, nunca 

apreendemos a coisa em si, mas sempre, já numa certa perspectiva associada a 

uma significação e a um sentido.  

                                                 
19 Metafísica refere-se também a uma obra de Aristóteles, na verdade trata-se de doze tratados 
editados por Andrônico de Rodes,”(...) que lhes atribuiu este título e acabou por denominar uma 
das áreas mais centrais da filosofia.  Nestes tratados, Aristóteles discute o problema do 
conhecimento e a noção de filosofia, introduzindo e conceituando algumas noções mais centrais 
da filosofia como substância, essência e acidente, necessidade e contingência, verdade, etc.” 
(JAPIASSÚ & MARCONDES, 1996, p.131). 
20 Ser livre no existencialismo de Jean-Paul Sartre estará implicado às escolhas, às decisões. 
Nesse sentido o homem sempre escolhe, mesmo quando ele não escolhe, ele escolheu não 
escolher. Driblar a condição de escolha seria má fé para Sartre, mas escolher envolve, sem dúvida 
alguma, uma compreensão, uma interpretação da condição em que estou alocado.  
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 Uma vez superadas essas dualidades, o sentido contemplado pela 

expressão metafísica em Heidegger recai sobre o sentido aqui inicialmente 

apontado, que é o esquecimento da diferença ontológica entre ser e ente. O 

pensamento metafísico esqueceu-se do ser ao identificá-lo com o ente. Podemos 

ouvir as palavras de Heidegger nas suas reflexões sobre a metafísica em seu livro 

Os conceitos fundamentais da metafísica: 

“(....)A metafísica não é nenhuma ciência, na qual indagamos algo 
acerca de uma região limitada de objetos com o auxílio de uma 
técnica de pensamento. Abdicaremos da tentativa de classificar a 
metafísica como uma disciplina científica entre outras. Precisamos 
inicialmente deixar em aberto o que é isso, afinal, a metafísica. 
Tudo que nos é dado a ver é o fato de a metafísica ser um 
acontecimento fundamental no ser-aí humano. Seus conceitos 
fundamentais são conceitos. Como se diz na lógica, porém, estes 
conceitos são representações, nas quais representamos algo 
universal ou de modo universal; nas quais nos representamos 
algo em vista do universal que muitas coisas possuem em comum 
umas com as outras. Em razão da representação deste universal, 
estamos em condições de  determinar a partir dele o singular que 
está previamente dado; por exemplo, esta coisa como uma 
cátedra, aquela como uma casa. O conceito é, portanto, algo 
como uma representação determinante” (HEIDEGGER, 2003, 
p.11). 

Creio que nas palavras de Heidegger encontramos um fio condutor para 

entendermos o modo como ele pensa a metafísica. O que está na base do 

pensamento metafísico é a representação, o ente somente pode ser aproximado 

em seu ser através do recurso da representação.  

“Ao sujeito-representador (cogito) se opõe de imediato o 
representado (objectum), cujo único estatuto de veracidade e 
realidade é estar ‘diante de’ um cogito. O cogito torna-se, assim, o 
sujeito criador da realidade. E sua autonomia se mantém na 
medida em que habita a dimensão da subjetividade num mundo 
cuja dimensão é a da objetividade – o mundo do extenso, do 
mensurável, do quantificável. Do representável, ou seja, daquelas 
propriedades passíveis de serem dominadas e acumuladas pela 
razão” (OLIVEIRA DIAS, 1978, p.17). 

A interpretação objetivada do ser dos entes tem como fundamento na 

metafísica moderna o poder de representação, ou seja, o poder análogo à visão 

de formar uma imagem na consciência, uma imagem não-sensível, não visual e, 

sim, conceitual sobre o real. Tais referências na modernidade reduzem-se àquilo 
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que é calculável, mensurável, que correspondem ao mundo do extenso. Com 

Platão o pensamento metafísico alocou-se na busca de superar o mundo 

sensível, indo em direção ao supra-sensível, mundo da abstração e do 

pensamento dialético.   

Essas breves indicações são relevantes para que possamos entender 

Heidegger ao fazer referência a dois modos de relação do ser-aí junto às coisas e 

que um destes modos caracteriza o modo de pensar  metafísico.  Heidegger 

afirma que o modo primordial que perfaz a relação dos ser-aí junto das coisas é 

constituído por um envolvimento concernente (Zuhand). Encontramo-nos 

enredados, envolvidos com as coisas sem que elas sejam sequer tematizadas. A 

expressão alemã Zuhand, à mão, salienta este modo de relação:   

“(....)Em várias passagens de Ser e tempo, a expressão ‘à mão’, 
além de se referir aos próprios úteis, fala primariamente  do modo 
de ser que caracteriza o estar-junto típico do manuseio: quando 
usamos alguma coisa, um instrumento, ao escrevermos uma 
carta, por exemplo, não estamos atento à caneta: mergulhados no 
agir, a caneta nos serve sem que se torne ‘tema’ para nós. Neste 
momento estamos mais próximos do nosso destinatário do que do 
instrumento que manejamos” (OLIVEIRA DIAS, 1984, p.117). 

Em segundo nível de relação junto às coisas, o ente manifestar-se-á não 

mais à mão (Zuhand), mas, sim, “ante os olhos” (Vorhanden). Este modo, que 

estamos designando como um segundo nível, ocorrerá por quebra do primeiro 

nível. A caneta que antes estava envolta no agir e vinculada a uma destinação, 

agora é tematizada como objeto de representação. Isto se dará em função da 

quebra do envolvimento anterior, por exemplo, acabou a tinta da caneta, ou 

quando fazemos considerações teóricas sobre os fenômenos, ou quando se 

procuram estabelecer relações matemáticas entre os fenômenos ou quando 

procuramos conceituar, definir21.  

O modo de pensar metafísico desdobra-se dentro desse modo de relação 

Vorhanden (ante os olhos), cuja metáfora do ver encontra-se presente na Alegoria 

da Caverna, pela qual Platão tece seus argumentos em favor de um homem que, 

ao se livrar das correntes, encaminha-se em direção à luz do sol, lugar onde as 

                                                 
21 definição – do lat. Definire= dar um fim. Dar um fim às possibilidades de ser de um determinado 
ente, mantê-lo como um conceito inabalável, universal. 
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coisas possam ser vistas na sua exatidão (Orthótes). Platão situará este ver no 

exercício de um pensamento abstrato que se encaminha em direção às ideas.    

 

1.2. SOBRE A OPÇÃO METAFÍSICA E A QUESTÃO DO CONHECIMENTO  

Podemos dizer que o pensamento metafísico surge como tentativa de 

superação do devir, uma garantia de acesso àquilo que é a-temporal, permanente 

do ente, um modo de escapar do devir, dessa relação desassossegada com um 

real variável e inseguro.    

“Para a metafísica, o conhecimento é resultado de uma superação da 

insegurança do existir” (CRITELLI, 1996, p.15). 

Toda a perspectiva do conhecimento instaura-se em direção à tentativa de 

superar a provisoriedade das situações, escapando do devir. Esse itinerário 

metafísico parametrou as teorias do conhecimento e ganhou novas configurações 

na Modernidade, mas sempre enraizadas num fundamento comum que é o de se 

tentar buscar parâmetros estáveis, universais. dominando e controlando o real.  

Por meio da abstração, a metafísica se impõe sobre este real, legislando um 

saber que se posiciona, gerando parâmetros universais e em  direção a verdades 

permanentes.  

“(....)a metafísica instaura a possibilidade do conhecimento sobre 
a segurança da precisão metodológica do conceito...a metafísica 
reconhece a possibilidade do conhecimento fundada na relação 
entre o sujeito epistêmico e seu objeto, tomando-o como 
resultante de uma produção humana  - a representação” 
(CRITELLI, 1996, p.15). 

No pensamento metafísico moderno o conhecimento será realizado por 

meio do poder de representação que se funda na possibilidade de conhecer o real 

para a metafísica. Conhecer terá sempre como visada a garantia de acesso à 

verdade, sendo esta interpretada como o lugar da exatidão (orthótes) em Platão, 

das certezas em Descartes e, de modo mais amplo, para ser entendida como 

adequação do intelecto ao real. “(....)A verdade acontece, então, quando o acordo 
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(homoísis) entre o entendimento e a coisa for exato (orthótes)” (MICHELAZZO, 

1999, p.35).  

Esse itinerário interpretativo do ser e da verdade se distanciou do mundo 

grego antigo (pré-socrático), estabelecendo-se com uma mudança significativa,  

uma vez que para o modo de pensar em Parmênides, Heráclito, Anaximandro, a 

verdade era expressa pela palavra alethéia, que significa desvelamento. De 

maneira que o ato de desvelar, de levar algo ao seu desocultamento, não tinha 

nenhum compromisso com a estabilidade, pois o movimento de velamento 

(létheia) como o de des-velamento (a-létheia) era assim contemplado. Do mesmo 

modo que a verdade era afeita ao movimento de velamento e desvelamento, 

assim o ser era também interpretado como physis, cujo sentido guardava o lugar 

do movimento de algo que brota, amadurece e morre.   

O paradigma metafísico, como vimos, tem seu início na Alegoria da 

Caverna, presente em A República, de Platão. Essa alegoria é fruto de um 

diálogo estabelecido entre Platão e Gláucon, seu interlocutor sobre a educação 

(Paidéia). Tal alegoria propõe uma pedagogia, uma “condução” dos homens para 

fora da condição em que eles se encontravam. Nessa alegoria Platão contempla 

metaforicamente a condição dos homens como se eles se encontrassem privados 

da liberdade de movimento, pois permaneciam acorrentados e submetidos à 

escuridão de uma caverna, iluminada timidamente por uma pequena luz advinda 

de uma fogueira que permitia aos homens verem as coisas por suas sombras 

projetadas no fundo da caverna. A metáfora da luz tem grande relevo na alegoria, 

pois as sombras ou silhuetas das coisas apreendidas pelos sentidos serão 

interpretadas por Platão como alusão à precariedade do conhecimento humano, e 

até de uma apreensão enganosa (simulacros do real).  

Um dos homens ao conseguir libertar-se das amarras, de sua restrição 

inicial, levanta-se e se encaminha em direção à luz do sol (saída da caverna). 

Dificuldades são encontradas nesse trajeto, como a própria acomodação à luz, 

metáfora que ressalta que o processo de conhecimento deverá ser exercitado, 

ultrapassando condições adversas.  A exposição à luz do sol salienta a condição 

de poder ver as coisas na plenitude de sua condição real, na qual os possíveis 
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simulacros como as sombras ou acidentes são superados em direção à exatidão 

(orthótes) das coisas. A alegoria propõe uma mudança na doutrina da verdade, 

muito importante a ponto de alterar profundamente o pensamento grego antigo, 

conforme já aludimos.  A verdade nesse tempo pré-socrático era expressa pela 

palavra grega alethéia (des-velamento), passando a ser interpretada por exatidão 

(Orthótes).  

“(....)Este ‘a’ privativo (a-létheia) fazia  com que o grego, ao 
proferir esta palavra olhasse sempre para isto (aí) que foi 
arrancado de uma ocultação. A verdade, assim concebida, era 
esse arrancamento que, como o próprio termo sugere, só é 
conseguido por uma luta, esforço, disputa contra o próprio 
ocultamento” (MICHELAZZO, 1999, p.34).  

Altera-se fortemente o sentido dessa interpretação da verdade quando 

passamos de alethéia  para Orthótes, pois deixa-se de pensar a verdade na sua 

condição oscilante de encobrimento e descobrimento para interpretá-la como algo 

permanente, inabalável, como verdade irretorquível.  

Que diferença nós teríamos com a introdução da palavra orthótes por 

Platão em relação à verdade, proferida como alethéia? Quando Platão concebe a 

essência da verdade como orthótes e a ela vincula essa luminosidade, esse puro 

brilhar possibilitado pela luz do sol, “(...)o não-velamento ganha superioridade 

sobre a ‘léthea’ (ocultamento), sendo que esta se submete àquela. O âmbito da 

verdade como orthótes, exatidão, sugere um modo de apreensão da verdade 

emancipada dessa luta, desse esforço sempre necessário na busca de um 

desvelamento do ente em seu ser, uma vez que ocultamento e des-ocultamento 

acham-se implicados aos fenômenos, às coisas. A exatidão confere às coisas 

uma permanência, não necessitando mais desse embate, desse esforço em 

direção ao des-velamento.    

Na Grécia pré-socrática vemos com nitidez que na construção do pensar 

em Heráclito, Parmênides, Anaximandro entre outros, não se procura uma 

arquitetura metodológica em direção à verdade, pensada no âmbito da exatidão 

ou das certezas como ocorrerá com Descartes e em toda a metafísica moderna. 

Na verdade como alethéia, não havia a preocupação de retirar o ente em seu ser 

desse movimento afeito ao devir pela força do conceito, da definição, a fim de 
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garantir a estabilidade e fixidez. O acesso à verdade assim pensada era 

possibilitado por um logos, por um discurso cuja linguagem abrigadora do ser era  

poiética. Sem a pretensão de uma arquitetura estável e consolidada do real, 

esses antigos pensadores falavam sobre o real segundo seu modo de 

compreender, auscultando as convocações do ser.   

O contexto que marca o âmbito daquilo que deve ser almejado pelos 

homens, Platão passa a dar ênfase ao supra-sensível em detrimento do mundo 

sensível. Para Platão toda apreensão do real por meio do mundo sensível será 

sempre afeita ao engano, a um simulacro - sombras do real, aparências que 

devem ser superadas, enquanto o âmbito do supra-sensível, garante um 

distanciamento das coisas (vorhanden) pelo intelecto, da abstração exercida por 

um pensamento abstrato em direção ao mundo das idéias22. 

“(....)Para que a exatidão apareça é agora necessário que tanto o 
olhar como o conhecimento estejam corretos, e estar correto aqui 
é conformar-se, adaptar-se ao que deve ser olhado, ao que deve 
ser conhecido. Conformar, adaptar, acordar, em grego se diz 
homoíosis. A verdade acontece, então, quando o acordo 
(homoíosis) entre o entendimento e a coisa mesma for exato 
(orthótes). Quem decide, assim compreendido, se a conformidade 
do entendimento e a coisa chegaram à exatidão?” (MICHELAZZO, 
1999, p.34). 

A pergunta é, sem dúvida, proveniente, quem decide, ou quem ou o que 

pode autenticar sobre tal conformidade entre o entendimento e a coisa, ou seja, 

sobre esta exatidão (orthótes). Heidegger observará que, para Aristóteles,  “é o 

juízo pronunciado pelo entendimento (uma vez que) ele é o lugar da verdade, da 

falsidade e de sua diferença” (HEIDEGGER, apud MICHELAZZO, 1999, p.35). 

 Dirá Michelazzo que a compreensão da verdade como homoíosis, como 

adequação, não guarda mais nenhuma referência com o significado e sentido 

articuladoS pela palavra alethéia, como não-velamento, pois a verdade 

pronunciada como homoíosis, como adequação que busca exatidão, transforma o 

não-velamento como seu contrário, ou seja, o falso (pseudos), isto é, o inexato. A 

                                                 
22 “Em Platão (principalmente em Fédon, República e Parmênides) as  idéias são formas, modelos 
perfeitos ou paradigmas, eternos e imutáveis, constituindo um mundo transcendente, do qual os 
objetos concretos do mundo de nossa experiência sensível são cópias ou imagens imperfeitas, 
derivadas das idéias” (JAPIASSÚ & MARCONDES, 1996, p.135). 
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diferença, à primeira vista, pode parecer sutil, mas se pensarmos a partir dessa 

perspectiva metafísica engendrada por Platão, a relação do homem com o real 

em termos de conhecimento receberá uma profunda alteração. Por exemplo, 

poderemos agora legislar sobre a verdade como exatidão com base em um  

logos, que agora se traduz como juízo, relação, definição, conceito, proposição. 

Tal juízo em Aristóteles será pronunciado por uma lógica formal que o 

instrumentará, por meio de uma investigação das categorias e princípios. O 

mundo inteligível, ou o supra-sensível, somente será alcançado por meio desse 

distanciamento teorético que definirá todo o modo de ser e pensar do ocidente. 

Do mesmo modo que a doutrina da verdade ganha uma nova formulação 

com Platão, a interpretação do ser, como vimos, também se consolida em direção 

à objetivação (Vorhandenheit). Mas como era considerado o ser neste período 

pré-metafísico ou pré-socrático?  

O entendimento do ser era afeito ao devir, assim como a palavra alethéia 

aproximava a verdade para esses antigos pensadores, a palavra phýsis 

contemplava o ser, “(...)phýsis era para esses pensadores o nome do ser” 

(MICHELAZZO, 1999, p.29). A palavra grega phýsis foi traduzida de modo 

simples e direto por natura, natureza, o que restringiu o seu significado originário, 

conforme nos aponta Heidegger: 

“(....)phýsis evoca o que sai ou brota de dentro de si mesmo (por 
exemplo, o brotar de uma rosa), o dasabrochar, que se abre, o 
que nesse despregar-se se manifesta e nele se retém e 
permanece; em síntese, o vigor dominante (Walten) daquilo que 
brota e permanece” (HEIDEGGER, 1978a, p.44). 

O sentido de phýsis como o nome do ser ressalta esse movimento inicial 

de que algo brota, aparece como, congregava a condição de que algo era retido, 

mantido em repouso. Phýsis era a unidade originária que congregava todas as 

possibilidades de manifestação do real, não se reduzia à pura permanência, nem 

ao caráter universal dessas manifestações como pólo prioritário. As referências 

metafísicas do ser interpretado à luz da objetivação (Vorhandenheit) se 

impuseram de tal modo que a aparência das coisas passou a ser tomada como 

irreal, falsa, inautêntica, subjetiva, falaciosa, simulacros, etc.  
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“Para Heidegger , os gregos, em seu início, construíram suas leis, 
sua arte, seu estado, seu teatro, suas competições” 
(MICHELAZZO, 1999, p.31), levando em consideração as 
aparências, “(...)no meio da aparência, cercados por ela, levando-
a a sério, concedendo-lhe o poder” (HEIDEGGER, 1978 a, p.132). 
No parágrafo sétimo de Ser e tempo (1927), em que Heidegger se 
dedica a elucidar o método fenomenológico, ele aborda a 
possibilidade de o ente se mostrar de diferentes modos, ou como 
ele observa, nos seus modos privativos. Podemos assim falar do 
parecer ser, da aparência e das meras aparências, sendo estes 
modos constitutivos dos fenômenos e que, portanto, são levados 
em consideração, “(...)isto porque as formas da aparência – seja 
presença, a que alguma coisa chega, ou seja ainda “como ilusão” 
(Idem, p.127)... “são todas elas modos de aparecer e, como tais, 
são...a própria emanação do Ser, (cuja) profundidade de seu 
desvelamento é a do seu mistério” (Resweber, 1979, p. 76).  

O homem ocidental passou a desconfiar das meras presenças, tentando 

excluir o ocultamento e as aparências  de seu relacionamento junto às coisas. Tal 

atitude fez com que o homem passasse a se relacionar com as coisas, buscando, 

como vimos, o ser naquilo que se patenteia como fixidez. Habitar o mundo afeito 

ao domínio e ao controle dos entes será, portanto, o projeto metafísico. Tal 

tendência terá desdobramentos importantes na Modernidade inaugurada pelo 

filósofo francês René Descartes (1596-1650). 

Heidegger entende que o pensamento grego antigo preservava  unidade 

entre ser e pensar, numa linguagem poética, sem a preocupação com sistemas 

abrangentes e teoréticos. Assim sendo, há uma afinação entre o âmbito da 

desconstrução em Heidegger e o pensamento grego antigo. As obras de 

Heidegger atestam esse seu movimento em direção ao mundo grego pré-

socrático. Como exemplo, temos o volume 55 de suas obras completas, editada 

por Vittorio Klostermann, onde ele se dedica a refletir sobre o pensamento de 

Heráclito (Heraklit), publicada no semestre do verão de 1943. Convém, no 

entanto, observar que tais incursões pelo pensamento grego antigo não devem 

sustentar a má interpretação de que a desconstrução em Heidegger é um 

renascimento do pensamento grego antigo,. Veremos, ao longo dessas reflexões, 

que a retomada de algumas referências desse período apenas circunscrevem um 

espaço do pensar que contemplava a diferença ontológica entre ser e ente.  
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A desconstrução em Heidegger também terá uma outra visada, muito 

importante, que é demarcada pela viravolta (Kehre) de seu pensamento, a partir 

de 1930. Nessa época Heidegger identifica uma História do Ser, ou seja, um 

itinerário interpretativo do ser, interpretações estas em consonância com o que 

denominamos pensamento metafísico – a interpretação objetivada do ser, oriunda 

do esquecimento da diferença ontológica entre ser e ente.  

 Heidegger, no seu livro O fim da filosofia ou a questão do pensamento (Zur 

sache des denkens), publicado em 1969, descreve sinteticamente esse itinerário 

interpretativo do ser de Platão a Nietzsche. 

“Platão representa o ser como idéa e como Koinonía das idéias, 
Aristóteles como enérgeia, Kant como posição, Hegel como 
Conceito absoluto, Nietzsche como Vontade de Poder, não se 
trata de doutrinas produzidas ao acaso, mas palavras do ser...” 
(HEIDEGGER, 1972, p.49).  

Heidegger nos convida, nesse livro, a pensarmos num fim da filosofia como 

pensamento metafísico  e para a recuperação do vigor de um pensar na unidade 

entre ser e pensar. Sob o ponto de vista da desconstrução, Heidegger utiliza-se 

da palavra (An-Denken), para designar um pensar que rememora, que re-visita a 

própria metafísica, recuperando aquilo que lhe ficou impensado com as 

determinações impostas pela interpretação objetivada do ser e da verdade.  

 

1.3. A PERGUNTA PELO SENTIDO DO SER 

A ontologia fundamental Ser e tempo (Sein und Zeit), publicada em 1927, 

tornou-se de grande importância para o cenário cultural do ocidente. Nessa obra, 

como já pudemos enfatizar, Heidegger ressalta a proveniência de se meditar 

sobre o sentido do ser. No início do livro, Heidegger observa que a tradição 

filosófica ocidental sustentou como desnecessária a indagação sobre o ser. A 

justificativa para não se deter na questão sobre o ser, e muito menos na análise 

sobre o seu sentido, acha-se sustentada por alguns entendimentos: a) que o “ser” 

expressa um conceito de máxima universalidade, além de ser é um conceito 

evidente por si mesmo, pois todos nós compreendemos “ser”, quando 
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pronunciamos as mais elementares proposições sobre o cotidiano, como o céu é 

azul, eu sou feliz, entre tantas outras afirmações a respeito do real; b) Uma outra 

relevante justificativa que corrobora essas observações da tradição filosófica é a 

de que ser é um conceito indefinível, conforme ressalta em uma nota de rodapé 

na qual Heidegger cita que cita Pascal: 

“(....)Não se pode tentar definir o ser sem cair no seguinte 
absurdo: pois não se pode definir uma palavra sem começar por – 
é - , quer se a exprima, quer se a subentenda. Portanto, para 
definir o ser seria preciso dizer é, e assim empregar a palavra 
definida na definição”(PASCAL, apud HEIDEGGER,1988, p.29). 

Todas essas pertinentes argumentações ressaltadas pela tradição filosófica 

não deixaram de instigar Heidegger a salientar a pertinência de se pensar a 

questão sobre o ser e seu sentido.  Heidegger nos observa que esta aparente 

obviedade das justificativas da tradição não explicitam a questão sobre o ser, 

muito menos sobre o seu sentido23. Quando indagamos sobre aquilo que se 

apresenta a nós com a pergunta que pergunta pelo que é, já de algum modo 

pressupomos um determinado horizonte que comporta esta ou aquela resposta. 

Por exemplo, quando Rollo May foi acometido de uma doença com grandes 

possibilidades de ser fatal, uma tuberculose, e estava internado já havia longo 

tempo, ao ler algo sobre a angústia em Freud e em Kierkegaard, observou que a 

definição da angústia em Freud era constituída por uma linguagem técnica, 

metafísica, entendida como uma expressão da libido reprimida. Tal formulação 

mostrava-se longe de suas inquietações existenciais, em sua preocupação com a 

vida e a morte. Em Kierkegaard ele encontrou a angústia situada neste impasse 

entre ser e não ser.  

É, pois, nesse contexto que queremos salientar a experiência do ser, no 

contexto do vivido, daquilo que se apresenta a nós. A resposta metafísica para a 

pergunta sobre a angústia circunscreve um espaço comum, universal e teorético 

                                                 
23 Heidegger pergunta-se em Ser e tempo: “Em qual dos entes deve-se ler o sentido do ser? De 
que ente deve partir a saída para o ser? (...)Qual é este ente exemplar e em que sentido possui 
uma primazia?“ (HEIDEGGER, 1988, p.32). O ente cuja relação com o ser é privilegiada é o 
homem, o Dasein (ser-ai), expressão alemã que caracteriza muito bem essa implicação do homem  
com o ser, ou seja, o “da” do dasein como lugar, clareira, o aberto caracterizado por uma 
disposição e por uma compreensão em que o ser se apresenta, se dá. O sentido (sinn), entendido 
como rumo, direção do existir, assinala o âmbito da temporalidade em que o ser-aí se destina, 
volta-se, projeta-se.   
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de se abordar esse fenômeno, não auscultando outros possíveis envios, em 

consonância com a experiência de Rollo May.   

    Auscultar o ser de um ente é abrir-se para a escuta daquilo que está 

vivendo, e não por meio de um olhar imbuído do distanciamento teorético que 

caracteriza o pensar metafísico (Vorhandenheit) e de toda linguagem técnica 

construída a partir deste olhar.  

O que queremos enfatizar é que a pergunta pelo sentido nos encaminha 

em direção ao conhecimento de nós mesmos. Esta é uma das perspectivas a ser 

assinalada pelo que estamos denominando  “Pedagogia da Desconstrução”.  

 Um outro caminho em que a desconstrução da interpretação do ser 

objetivada se mostra relevante é com relação à concepção de homem e a sua  

repercussão nas questões que envolvem a educação. O homem já foi visto como 

animale rationale, como ens creatum - filho de Deus, como sujeito na 

modernidade; e  com Heidegger essas referências são desconstruídas  em favor 

do  Dasein (ser-no-mundo), ou seja, na correspondência entre homem e ser.  

  “Essa correspondência entre homem e ser que se origina no 
mesmo deve, entretanto, receber um nome diferente de todos 
aqueles já apontados pela antiga ontologia para evitar qualquer 
forma de objetivação da essência do homem. Heidegger, então, 
nomeia-a de Dasein, um termo do alemão corrente que significa 
‘existência’. O filósofo poderia ter usado Existenz – o vocábulo de 
proveniência latina, mais adequado ao texto filosófico -, mas 
prefere o primeiro porque vê em sua composição a possibilidade 
de veicular com maior clareza o traço determinante da essência 
do homem. Esta é designada pelo Da (aí) do Dasein, não para 
enfatizar o advérbio que localiza ou fixa algo em algum lugar, mas 
para mostrar o estado de aberto que coloca ‘homem e ser’ na 
correspondência de uma unidade, assim como para circunscrever 
o lugar do aparecimento e da manifestação das coisas. Dasein 
continua a significar existência, mas agora com um sentido 
revigorado, longe do velho significado metafísico de simples dado 
do mundo sensível, para tornar-se ek-sistência, ou seja, fazendo 
recair toda ênfase no prefixo da palavra para carregar o seu 
sentido de ultrapassagem e transcendência” (MICHELAZZO, 
1999, p.127). 

O homem como dasein demarca um novo espaço antropológico, uma vez 

que ele será compreendido à luz da diferença ontológica entre ser e ente, na qual 

a pergunta pelo sentido ganha relevo em relação à pergunta que pergunta pela 
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substância ou pelos porquês firmados numa compreensão determinista/causalista 

da condição humana. A pergunta fundamental sobre o homem pensado como 

Dasein, como ser-no-mundo, será firmada na explicitação do sentido de seu 

existir, portanto, aberta à singularidade de cada ser-aí, ao mesmo tempo que  

Heidegger identifica algumas estruturas ontológicas, ou seja, alguns existenciais 

que caracterizarão o ser-aí na sua analítica do Dasein presente em Ser e tempo. 

Tal peregrinação ontológica abre espaço para nos aproximarmos das diferentes 

possibilidades de como o Dasein existe, ou seja, está aberto ao ser dos entes e a 

si mesmo como âmbito de compreensão pessoal (selbst). 

Pensar o homem como Dasein abre a perspectiva de se desconstruirem as 

referências metafísicas modernas do homem como homem-sujeito e todas as 

conseqüências  de um “pensamento forte” que se originou na modernidade com o 

entendimento do homem à luz do cogito, do “penso, logo existo”24. Essa 

descoberta funda o modo de ser do moderno. O homem passa a ser sujeito, 

subjectum, ou seja, aquele que está na base de tudo. Saímos, de certo modo, do 

teocentrismo da Idade Média para o antropocentrismo da Modernidade.  

“O homem-sujeito, subjectum, é aquele no qual se funda todo o 
existente à maneira de seu ser e de sua verdade. A esta nova 
situação do homem corresponde uma nova maneira de perceber a 
totalidade do existente. Chamamos comumente de mundo à 
totalidade do existente; e aqui se inclui não apenas a natureza, 
mas também a história e também a relação com o mundo – a 
mundaneidade. Se o homem é o sujeito – sub-jectum à modo do 
cogito – o si próprio, a realidade e os outros homens são objetos 
representados: o mundo, então, se configura como imagem do 
mundo” (OLIVEIRA DIAS, 1978, pp. 18-19). 

O homem é o sujeito que contracena com o objeto, pois “...o homem passa 

a ser o representante do existente no sentido do que está em frente”.  Esse novo 

posicionamento do homem diante do mundo, de um mundo que se configura 

como imagem do mundo, faz-nos assistir à soberania do sujeito e à conseqüente 

escalada de intervenções cada vez mais abusivas do homem junto a tudo que ele 

encontra. Uma das tarefas da desconstrução, tal como temos observado neste 

capítulo, compreende a passagem do homem-sujeito. Este posicionamento forte 

                                                 
24 cogito ergo sum – penso, logo existo. 
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do homem moderno deverá ser desconstruído em favor de um sujeto-deboli, de 

um sujeito fraco, no dizer de Gianni Vattimo25. 

 O pensamento forte26, que se instalou na modernidade, trouxe alcances 

significativos e em consonância com o projeto metafísico da modernidade que 

visava à emancipação dos homens, quer em relação à natureza, expandindo os 

seus horizontes, quer dominando e controlando o real. 

  Podemos dizer que as pedagogias exercidas na modernidade seguiram 

esse roteiro orientativo em direção à confirmação do homem como sujeito. 

Podemos dizer que o itinerário orientativo da “pedagogia da desconstrução”, 

caminha em direção a um sujeito-fraco, portanto aberto à condição em que, sem 

um fundamento estável para se ancorar, é preciso encontrar saída num outro 

modo de relação, que envolve o compartilhar e a aceitação de sua indigência 

como lugar de conciliação com tudo o que ele encontra (Deus). 

  

1.4. DESCONSTRUÇÃO NÃO COMO SUPERAÇÃO  

O sentido da desconstrução em Heidegger deve ser distinto do sentido da 

“superação”, palavra emblemática da modernidade, cujo significado se acha 

inscrito no pensamento iluminista27 moderno, ligado à iluminação progressiva do 

entendimento humano pela razão. A superação se acha implicada a um empenho 

progressivo da razão na busca de superar etapas do pensamento em direção a 

uma compreensão mais abrangente do real. A superação, assim vista, visa a 

deixar para trás aquilo que já foi pensado, estabelecendo-se um momento crítico 

em relação ao pensamento anterior, superando-o. 

                                                 
25 Ver nota 10 da Introdução. 
26 Estamos utilizando a expressão “pensamento forte” em oposição à expressão “pensamento 
fraco” que será posteriormente desenvolvida no trabalho, e de acordo  com as posições de Gianni 
Vattimo.   
27 “Movimento filosófico, também conhecido como Esclarecimento, Ilustração ou Século das 
Luzes, que se desenvolve particularmente na França, Alemanha e Inglaterra, no séc. 18, 
caracterizando-se pela defesa da ciência e da racionalidade crítica, contra a fé, a superstição e o 
dogma religioso”(JAPIASSÚ & MARCONDES, 1996, p.137). 
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 Este movimento, característico da modernidade iluminista, gerou um 

movimento irrefreável e sucessivo de produção intelectual, que desencorajava o 

próprio pensar, por impor ao pensamento um nível alto de obsolescência. Deixar 

para trás significava não ter mais nada a dizer para além da simples referência 

histórica. Diz  Gianni Vattimo28, no seu livro O fim da modernidade29: 

“(....)Se a modernidade se define como a época da superação, da 
novidade que envelhece e é logo substituída por uma novidade 
mais nova, num movimento irrefreável que desencoraja qualquer 
criatividade, ao mesmo tempo que a requer e a impõe como a 
única forma de vida – se assim é, então não se poderá sair da 
modernidade pensando em superá-la” (VATTIMO, 1996, p.171). 

Mais adiante, Vattimo observa que “(...)não se sairá da modernidade 

mediante uma superação crítica, que seria um passo ainda de todo interno à 

própria modernidade” (Idem, p.173). Com essas observações, nós não podemos 

tomar a palavra desconstrução como sinônimo de superação. É necessário 

encontrar um outro sentido e, portanto, uma outra palavra para falarmos da 

desconstrução, a fim de precisar o seu sentido em Heidegger. Sair do 

pensamento metafísico moderno significa não repetir essa sua lógica. Assim, 

Vattimo refere-se à palavra alemã “Verwindung”, utilizada por Heidegger no seu 

texto sobre Identidade e diferença30 , cuja significação e sentido articulam outras 

possibilidades, para pensarmos a “superação” num sentido diverso da 

modernidade metafísica.  

Duas expressões alemãs, “Verwindung e Ueberwindung”, são comparadas 

etimologicamente para a elucidação do sentido que Heidegger dá a Verwindung: 

 

                                                 
28 Gianni Vattimo nasceu em Turín (Itália), em 1936. È professor de Estética na Faculdade de 
Letras de Turín e é um estudioso da filosofia alemã moderna e contemporânea: Schleiermacher, 
Heidegger e Gadamer. Escreveu: Introdução a Heidegger(1971); Introdução a Nietzsche (1985); O 
fim da Modernidade (Niilismo e hermenêutica na cultura pós-moderna) em (1985); Las aventuras 
de la diferencia (Pensar después de Nietzsche y Heidegger) em (1980); Acreditar em acreditar 
(1996), entre outras obras. 
29 VATTIMO, G. 1996 O Fim da modernidade” (Niilismo e hermenêutica na cultura pós-moderna),  
Tradução  de Eduardo Brandão, São Paulo: Martins Fontes. 
30 HEIDEGGER, M. 1971 Identidade e diferença (Identität und Differenz). Tradução do Prof. 
Ernildo Stein. São Paulo: Livraria Duas Cidades.   
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“(....)Verwindung é a palavra que Heidegger usa para indicar algo 
análogo à Ueberwindung, a superação ou ultrapassagem, mas 
que se distingue desta por nada possuir da dialética, nem do 
‘deixar para trás’ que caracteriza a relação com um passado que 
não tem mais nada a dizer-nos. Ora, é precisamente a diferença 
entre Verwindung e Ueberwindung que nos pode ajudar a definir o 
‘pós’ do pós-moderno em termos filosóficos”  (VATTIMO, 1996, p. 
169).  

Podemos entender e expressão “pós-modernidade” utilizada por Vattimo, 

na citação acima implicada ao pensamento de Heidegger como “pós-metafísica”, 

mas o autor ainda nos convida a aprofundar o sentido da Verwindung: 

“(....)Verwindung indica um ultrapassamento que tem as 
características da  aceitação e do aprofundamento. Por outro lado, 
o significado léxico da palavra no vocabulário alemão contém 
duas outras indicações: a da convalescença (eine Krankheit 
verwinden: curar, recuperar-se de uma doença) e a de  (dis) 
torção (um significado bastante marginal, ligado a winden, torcer, 
e ao significado de alteração desviante que, entre outros, o prefixo 
ver possui). Liga-se ao sentido de convalescença, também ao de 
‘resignação’; não se verwindet apenas uma doença, mas se 
verwindet também uma perda, uma dor” (VATTIMO, 1996, p.179). 

Estes significados, reunidos em torno da palavra “Verwindung”, definem a 

posição característica de Heidegger perante a metafísica e a sua proposta de 

desconstrução desse modo de pensar. Tanto aceitar como aprofundar, e também 

o sentido de convalescer, acham-se explicitados na tarefa da desconstrução. A 

“aceitação” mostra-se afinada com a compreensão de que não se sai da 

metafísica, pois a metafísica é um destino consolidou-se na história do 

pensamento ocidental. 

“(....)Não podemos superar diretamente o nosso destino histórico, 
porque ele é fruto de uma construção que se consolidou ao longo 
de muitos séculos. Essa construção – o pensamento metafísico -  
é uma destinação” (MICHELAZZO, 2000, p.10-11). 

Estamos, assim, diante de uma proposta de pensar afeita à aceitação e ao 

aprofundamento, e que da metafísica se convalesce tal como se convalesce de 

uma doença. O sentido de Verwindung parece realizar a contento a visada 

heideggeriana em relação à “desconstrução”.  Aceitar. longe de deixar para trás 

algo que não tem mais nada a nos dizer, indica inclusão, consideração para com 

o que foi pensado. Não estamos diante de uma inclusão conformista e passiva 
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como comumente se entende a palavra aceitação, mas estamos diante de uma 

referência que, por entender a história do pensamento ocidental como uma 

História do Ser, apresenta esses diferentes modos de pensar fundados no modo 

de pensar metafísico, portanto, marcados pelo esquecimento da diferença 

ontológica entre ser e ente.  

Nesse sentido há que se re-visitar, ou melhor, rememorar  (an-denken) 

esse modo de pensar para podermos à luz desse esquecimento, observar os 

diferentes envios que esse modo de pensar possibilitou e o que lhe ficou 

impensado, justamente a partir desse modo metafísico de interpretar o ser e a 

verdade.    

O aprofundamento necessário do significado da palavra Verwindung,  

coloca-nos diante da perspectiva de um pensamento que não somente rememora 

(an-denken), como também vai ao encontro de um pensamento originário. 

Pensamento originário significa poder percorrer muitas vezes o significado e o 

sentido das palavras que cunharam o pensamento metafísico ocidental, atreladas 

ao modo de pensar metafísico e ao pragmatismo romano, orientados pelas 

relações de efetuação e realização práticas. Esse garimpo na linguagem é 

freqüentemente realizado por Heidegger, não com intenções puramente 

filológicas, mas para resgatar o modo originário do pensamento antes da Grécia 

clássica de Sócrates, Platão e Aristóteles. O termo originário pode nos induzir à 

falsa compreensão de que o pensamento de Heidegger tem o sentido de um 

renascimento do mundo pré-socrático. O termo originário, conforme aponta 

Michelazzo, indica o 

“(....)propósito não de ir atrás daquilo que os primeiros pensadores  
pensaram, mas, ao contrário, daquilo que eles não pensaram, 
mais  ater, daquilo que até hoje, ao longo de toda história da 
filosofia, ainda não foi pensado” (MICHELAZZO, 1999, p.66).  

Esse impensado é o pensamento do ser. Diz ainda Michelazzo citando 

Beaufret: 

“Toda a tarefa de HeIdegger poderia ser resumida nisso: ‘na 
tentativa de dar o passo que, desligando-se da filosofia retrocede 
ao pensamento do ser” (BEAUFRET, apud  MICHELAZZO, 1999, 
p.67). 
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Creio que já pudemos observa essa referência quando, no livro 

denominado O fim da filosofia e a questão do pensamento, Heidegger fala do fim 

da filosofia como metafísica e propõe o vigor de um pensar realizado na unidade 

entre ser e pensar. Dar esse passo de volta significa  

“(....)fazer com ele este caminho em direção a essa fonte 
especificamente grega e, uma vez lá, acompanhar a sua 
experiência de pensar o impensado a partir do que foi pensado e 
aí poder vislumbrar a possibilidade de um outro inicio – o 
pensamento originário” (Idem, p.68) 

O terceiro sentido de Verwindung, que está implicado ao convalescer como 

se convalesce de uma doença, realiza-se em  Heidegger com a compreensão de 

que o pensamento metafísico, embora tenha com Nietzsche encontrado sua 

última expressão na história do pensamento ocidental, está na plenitude de sua 

consumação em nossa época atual, séculos 20 e 21 que, como vimos, Heidegger 

denomina “Época da Técnica Planetária”. Nesse sentido dois fenômenos 

primordiais ganham relevo em nossa época atual. que são: a ciência e a técnica 

modernas.  

Vivemos o imperativo da técnica, expressão máxima da visada que ansiava 

por controlar e dominar os entes. O encurtamento das distâncias e a aparente 

proximidade entre tantos outros recursos da época atual. Heidegger não tem a 

pretensão de propor que um contraponto efetivo se faça no sentido de brecar a 

hybris, as desmesuras cometidas em nossa época atual. Cabe a nós nos 

convalescermos de uma doença, gestando pequenos contrapontos, pela tarefa do 

pensar. Não mais de um pensar construtor de grandes sistemas explicativos e 

teóricos, mas, sim, de um pensar que tem como visada o próprio pensar em 

direção à intimidade e à proximidade perdida com as coisas. Na conferência de 

Heidegger sobre A coisa (Das Ding), publicada em 1954, vemos nitidamente esse 

movimento do pensamento numa circularidade que aprofunda, ganhando 

intimidade e proximidade com aquilo que mais diretamente nos ocupa – as coisas. 

É nesse encontro poético com as coisas que descobrimos que o ser da coisa  não 

está sustentado pela noção de substância, nem tampouco pela forma, nem 

tampouco no vazio modelado pelo oleiro que cria o jarro, entre tantas outras 

possibilidades.  O ser da coisa está na condição da coisa poder reunir, gestando e 
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nos remetendo para uma relação sensível, expressada pelos modelos ônticos da 

quadrindade onde céu e terra, divinos e mortais comparecem num jogo, no 

espelhamento entre os quatro. É nesse sentido que o pensamento o pós-

metafísico abre-se em direção as artes.  

  O sentido da desconstrução em Heidegger aponta para uma nova tarefa 

do pensamento, na qual pensar e ser realizam-se no âmbito de uma mesma 

unidade. Nesse sentido é que o pensamento ocidental afeitos a um pensamento 

conclusivo e, portanto, demarcador de posições estáveis, definíveis, vêem-se 

decepcionados, uma vez que não conseguem encontrar o vigor do pensar aberto 

ao ser, de modo a ganhar intimidade e proximidade com o que se aborda e não 

mais no modo do domínio e do controle. O pensamento “pós-metafísico” mostra 

seu vigor não por meio de um pensamento “forte”, determinista, de se relacionar 

com os entes, ao contrário, propõe-se, no dizer de Vattimo, como um pensamento 

“fraco” (pensiero déboli). Tal observação não tem um sentido depreciativo. 

Queremos apenas ressaltar um modo de relação diferente junto aos entes, modo 

este não mais exposto ao imperativo metafísico moderno de controle e domínio 

dos entes. Em uma entrevista com o prof. Vattimo, perguntaram-lhe: “Quais as 

implicações políticas, estéticas e culturais do pensamento fraco? 31 

“(....)É uma filosofia da história fundada sobre a idéia do 
enfraquecimento das estruturas do ser como sentido de 
emancipação da história humana; emancipação que vai 
exatamente na direção de um enfraquecimento das que a 
metafísica chamava o ser” (VATTIMO, 2001, p.6). 

Podemos acrescentar a essa resposta de Vattimo, suas observações sobre 

o ser, observações estas oriundas de Heidegger, que podem explicitar melhor o 

sentido do “pensamento fraco” : 

“(....)Muito importante para toda a filosofia do século XX é a tese 
de Heidegger segundo a qual o ser não é, mas acontece, dá-se, é 
evento. E o evento é exatamente o definir-se dos quadros de 
experiência que vêm de uma tradição, postos em discussão e 
interpretados por cada um de nós, pelos grupos sociais, pelas 
culturas. O ser é o que se consolida nesse relacionamento entre 
sociedade, linguagens e cultura, e não qualquer coisa em torno da 

                                                 
31 Entrevista dada à Revista Brasileira de Literatura, Cult 44, 2000, São Paulo, Lemos Editorial. 
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qual nós nos movimentamos como formigas sobre a pele de um 
elefante” (Idem, ibidem). 

 Pensar o ser no horizonte de sua indeterminação sem se negar a indagá-

lo, tal como fez a tradição, implica manter o vigor de um pensar que não se ilude 

com os absolutos e que zela pelo ser como condição de acontecimento (ereignis), 

de evento. Mas como poderemos viver, familiarizados como estamos, com os 

grandes pressupostos que são norteados, por verdades que se propõem como 

absolutas e normativas? No livro Os três pilares do zen32, encontramos indicações 

de uma cultura oriental erigida por fundamentos que podem nos servir de guia: 

“(....)Existe ainda o fato de que, com o colapso da metafísica, da 
teologia natural e da revelação objetiva, o Ocidente depara-se 
pela primeira vez, como civilização, com o problema de viver sem 
absolutos objetivamente convincentes – numa palavra, sem 
dogmas. Como Cristo andou nas águas, assim os ocidentais 
contemporâneos têm que andar no mar do nada, flutuando na 
ausência de suportes seguramente demonstráveis. Encarando a 
precariedade desta tarefa, os ocidentais auscultam homens do 
além-mar que durante séculos construíram sua habitação no 
Vazio, sentiram-se à vontade nele e encontraram alegria dentro 
dele. Como poderá ser isto? O Ocidente não compreende, mas o 
Nada vindo do além-mar, do qual ouve falar, parece ser algo a 
que terá de render-se” (SMITH, 1978, p.13). 

 

1.5. O PENSAMENTO REMEMORANTE (AN-DENKEN) 

 Como pudemos observar, o pensamento rememorante (an-denken) acha-

se afinado às indicações que obtivemos da palavra alemã “Verwindung”. 

Rememorar ou re-visitar o próprio pensamento metafísico constitui-se numa tarefa 

que, ao contrário do “deixar para trás”, volta-se para ele não com a intenção de  

operar um renascimento, mas para poder desvelar o que lhe ficou ocultado, a 

partir dos direcionamentos recebidos pelo modo como o ser foi interpretado 

(esquecido). 

“(....)Recuperar o impensado e o esquecimento da metafísica e 
das ciências é, para ele (Heidegger), uma tarefa que não se 
propõe a nenhuma eficácia imediata, e que se mantém num 

                                                 
32 KAPLEAU, Philip. 1978 Os três pilares do zen. Tradução da Abadia de Nossa Senhora das 
Graças, Belo Horizonte: Editora Itatiaia Limitada.  
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âmbito que ele chama de preparatório. Com efeito, em ‘O fim da 
filosofia e a tarefa do pensamento’, Heidegger afirma que: ‘na 
aprendizagem desta tarefa, o pensamento prepara a sua própria 
transformação’ que consistiria na possibilidade de ‘supera’ 33 
algum dia seu caráter técnico-científico-industrial como única 
medida da habitação do homem no mundo’” (MUCHAIL, 1982, 
p.11). 

 O sentido de an-denken do pensamento que rememora, conforme nos 

indica a autora, não tem a pretensão de exercer uma eficácia imediata, mas, 

como “desconstrução”, tem a intenção de preparar a transformação desse modo 

de pensar metafísico e de recuperar o próprio pensamento, desvinculado-o das 

configurações pretensiosas dos grandes sistemas, que sempre buscaram um 

fundamento último do real.  A tarefa de se fazer um contraponto significativo ao 

pensamento “técnico-científico-natural” exige um grande desafio para o 

pensamento ontológico existencial, uma vez que deve ser um trabalho que não se 

postula com a força de uma nova teoria sobre o real e, sim, uma re-leitura do já 

visto, formulado em busca daquilo que não foi impensado em função das 

determinações recebidas por um modo de interpretar o ser de modo objetivado. 

“(....)Através de toda a História da Filosofia, o pensamento de 
Platão, ainda em diferentes figuras, permanece determinante. A 
metafísica é platonismo. Nietzsche caracterizou sua filosofia como 
platonismo invertido. Com a inversão da metafísica, que já é 
realizada por Karl Marx, foi atingida a suprema possibilidade da 
Filosofia. A Filosofia entrou em seu estágio terminal. Toda a 
tentativa que possa ainda surgir no pensamento filosófico não 
passará  de um renascimento epigonal e de variações deste. Por 
conseguinte, o fim da Filosofia será uma cessação de seu modo 
de pensar? Tal conclusão seria muito apressada” (HEIDEGGER, 
1972, p.22). 

Heidegger reflete sobre esse fim, salientando que o desenvolvimento das 

ciências, em direção a essa autonomia e independência da Filosofia, desdobra-se 

hoje em plena marcha rumo ao controle e ao domínio dos entes. Assim, 

observamos a autonomia da Psicologia, da Sociologia, da Antropologia Cultural, 

que, focadas nesse âmbito científico, consistiu na pura dissolução da Filosofia.  

Diz Heidegger: “(...)A Filosofia transforma-se em ciência empírica do homem, de 

tudo aquilo que pode tornar-se objeto experimentável de sua técnica...”(Idem, 

                                                 
33 “superar” – as aspas são minhas, com o intuito de lembrar que esta palavra deve ser observada 
com base nas  considerações aqui desenvolvidas sobre a “Verwindung”. 
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ibidem). Inaugura-se, portanto, uma era focada no pleno domínio e controle dos 

entes, “...não é necessário ser profeta para reconhecer que as modernas ciências 

que estão se instalando serão, em breve, determinadas e dirigidas pela nova 

ciência básica que se chama cibernética” (Idem, p.23). 

 

1.6. POSSIBILIDADES PARA O PENSAMENTO “PÓS-METAFÍSICO” 

 Vattimo entende que, para Heidegger, o pensamento, neste tempo “pós-

metafísico”, não tem nenhum outro “objeto”  (com muitas aspas) a não ser as 

errâncias da metafísica, re-memoradas numa atitude que não é nem do 

ultrapassamento crítico, nem da aceitação que retoma e prossegue” (VATTIMO, 

1996, p. 180). Mas, as “errâncias” da metafísica devem ser observadas à luz da 

interpretação do ser como Vorhandenheit, na qual a tarefa do pensamento 

rememorante (an-denken) desdobra-se na identificação dos limites desse pensar 

objetivado, abrindo possibilidades para se desvelar o que lhe foi impensado a 

partir dessas configurações.  

“(....)Para Heidegger, a possibilidade mesma da metafísica nasce 
de um pensamento que não se esgota na metafísica, do qual ela 
como que ‘deriva’ como de seu  ‘fundamento escondido’, 
fundamento que ela ‘abandonou’ ou ‘esqueceu’ (assim como, 
analogamente, a inesgotabilidade do Ser é fundamento da 
possibilidade dos entes). Assim, ao tratar do ‘retorno ao 
fundamento da metafísica’ (que é o título, aliás, daquela 
‘Introdução’ acrescida a Que é a metafísica?), retomando a 
imagem34 descrita na carta de Descartes, Heidegger pergunta: 
‘Em que solo  encontram as raízes da árvore da filosofia  seu 
apoio? De que chão recebem as raízes  e, através delas, toda a 
árvore, as seivas e forças alimentadoras? Qual é o elemento que 
percorre, oculto no solo, as raízes que dão apoio e alimento à 
árvore?  Em que repousa e se movimenta a metafísica? O que é a 
metafísica vista desde seu fundamento? O que, em última análise, 
é a metafísica?’”(MUCHAIL, 1984, p.11). 

                                                 
34 “Nos Princípios da filosofia, Descartes compara a sabedoria a uma árvore que estaria presa ao 
domínio do ser, à realidade, através de suas raízes metafísicas. O tronco da árvore seria a física, 
ou seja, o conjunto de conhecimentos sobre o mundo sensível, redutíveis,  porém, à sua estrutura 
matemática. Os ramos representariam as principais artes que aplicariam os conhecimentos 
científicos: a mecânica, a medicina, a psicologia, a moral. Uma única seiva circularia por todo esse 
complexo organismo, garantindo-lhe a vitalidade. Por outro  lado, a imagem deixa perceber 
claramente que Descartes, embora desde cedo voltado para as pesquisas científicas, não 
considera que estas se baseiam a si mesmas: o tronco da  física sustenta-se em raízes 
metafísicas”(CIVITA, 1973, capítulo 22, p.295).  
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Esse solo fértil, possibilitador, alimentador e apoiador da árvore da Filosofia, 

consiste na errância da própria metafísica em esquecê-lo como sendo o seu solo 

originário, o solo ontológico, possibilitador dos entes e da própria metafísica. A 

tarefa do pensamento rememorante é também a de interrogar os fundamentos da 

metafísica e lembrá-la do que a precedeu. O que muda com isto? Creio que, num 

primeiro momento, o pensamento rememorante (An-denken), ao recuperar o 

impensado, possibilita um certo dimensionamento dos desdobramentos do pensar 

metafísico, desmistificando os absolutos, as verdades universais e  

testemunhando que nossa relação com o mundo não se reduz a esse modo 

teorético de pensar a vida. O primado da razão e desse pensar que calcula e 

mede apenas realiza uma, entre muitas, das possibilidades de nós nos 

relacionarmos com os entes. 
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CAPÍTULO II - PEDAGOGIA DA DESCONSTRUÇÃO 

Encontramos a expressão “Pedagogia da Desconstrução” num artigo 

publicado na Revista Humboldt, Hamburgo: Editora Übersee – Verlag, ano 1, n 2, 

de autoria de Anton Mayer, com o título “O Contributo Pedagógico de Heidegger”. 

Nesse artigo, o prof. Mayer observa que, em Sein und Zeit (Ser e tempo), 

publicado em 1927, encontram-se indícios para uma antropologia, referência esta 

já aludida pelo próprio  Martin Heidegger, comentando seu trabalho.  

A possível antropologia presente na ontologia fundamental centra-se no 

conceito de homem como Dasein (ser-no-mundo) e nas análises das estruturas 

ontológicas-existenciais de ser do Dasein (ser-aí), descritas em Ser e tempo, 

constituindo assim uma Analítica do Dasein. Ser e tempo desenvolve-se, como 

vimos, em direção à compreensão/interpretação do ser-aí junto das coisas; o si 

mesmo e o alguém (o impessoal); o ser-aí com-os-outros (co-existir); ser-no-

mundo como estrutura de ser do ser-aí e a análise das estruturas ontológicas ou 

existenciais contempladas por Heidegger nessa obra já aludida por nós.     

  Esses indicativos, segundo nosso modo de ver, oferecem subsídios para 

refletirmos sobre pensar em algumas idéias para uma “pedagogia da 

desconstrução”, tal como foi possível pensar nos fundamentos de uma prática 

clínica terapêutica com a criação da Daseinsanalyse por Ludwig Binswanger 

(1881-1966), psiquiatra e psicoterapeuta suiço e pelos desdobramentos desse 

trabalho realizados pelo prof. Medard Boss (1903-1990) com a colaboração do 

próprio Heidegger35.  

De modo correlato pensamos em alinhavar o pensamento de Heidegger à 

educação, até porque as práticas clínicas (terapêuticas) e a educação são 

práticas que guardam certa proximidade, principalmente se detivermos nosso 

olhar em um dos focos que queremos dar à “Pedagogia da Desconstrução”, que é 

                                                 
35 Medard Boss e Heidegger tornaram-se amigos pessoais e durante aproximadamente dez anos 
Boss e seus alunos da Universidade de Zurique organizaram seminários dos quais o próprio 
Heidegger participou. Desses encontros surgiu o livro Seminários de Zollikon, publicado no Brasil 
pela Editora Vozes em parceira com a EDUC e a Associação Brasileira de Daseinsanalyse no ano 
de 2001.  
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o de gestar condição para a auto-compreensão do ser-aí. Esse processo de 

autoconhecimento está vinculado ao desvelamento do sentido daquilo que 

vivemos, sendo que no âmbito das patologias ou das práticas clínicas tal 

desvelamento está vinculado aos assim chamados sintomas neuróticos, entre 

outros sinais que denunciam a restrição existencial do ser-aí. 

Na perspectiva de ressaltarmos a proximidade entre a compreensão clínica 

e a educação, podemos acompanhar a compreensão do prof. João Augusto 

Pompéia, num excelente artigo intitulado “Uma caracterização da psicoterapia”36. 

Nesse artigo o autor reflete sobre o âmbito da terapia e, pouco a pouco, formula o  

entendimento do processo terapêutico pela frase:  “terapia é a procura, via 

poiésis, pela verdade que liberta para a dedicação ao sentido” (POMPÉIA, 2000, 

p.29).  

Analisando os termos dessa frase, o autor explicita que a terapia é pró-

cura, isto é, “terapia é para cuidar”, cuidar das possibilidades de ser do ser-aí, 

cuidado este que envolve o cuidado do sentido de nosso existir recortando um 

sentido próprio37 para seu existir. Todas essas indicações estão no bojo daquilo 

que queremos enfatizar como tarefa da educação cuja visada deve cuidar e 

oportunizar condições para que o ser-aí possa descobrir e apropriar-se de si 

mesmo a partir da apropriação de uma tarefa ou modo de ser que autenticamente 

lhe concerne.  Um outro termo da frase traz a expressão “via poiésis, pela 

verdade...”, ou seja, por uma linguagem que não se reduz às operações racionais 

e que está aberta a auscultar as convocações do ser em direção àquilo que nos é 

mais concernente, quiçá em relação às nossas motivações e vocações. A 

linguagem poética diz Pompéia: 

“(.…)aparece seja num poema, num texto em prosa ou numa 
piada engraçada. A piada não é para ser explicada. A linguagem 
poética pode estar também no diálogo entre duas pessoas. Esta 
linguagem, ao contrário da linguagem do conhecimento, busca o 
interlocutor em seu espaço de liberdade. Quando me expresso 

                                                 
36 Artigo publicado na Revista Daseinsanalyse nº9, ano 2000, pp.19-30. 
37 Podemos existir, e é o que acontece mais freqüentemente, segundo os modos do impessoal 
(das Man), ou no modo da impropriedade, de forma que o ser-aí nesta condição pega carona nos 
modos de ser já ditados pelos modismos, pelos clichês públicos e até pelo de massificação. 
Poder-ser-si-mesmo-próprio é uma das possibilidades de ser do ser-aí e realiza-se pela 
apropriação do ser-aí em relação a si mesmo.  
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poeticamente,o outro não é obrigado a concordar comigo. Na 
verdade não há nenhuma razão para que ele o faça e, no entanto, 
tenho a grande expectativa de que ele possa me compreender 
dentro da não necessidade de compreender” (Idem, p.23).  

Na frase encontramos ainda a indicação de que essa procura está no 

encalço da verdade que nos liberta. A verdade desconstruída de seus destinos 

metafísicos pode ser resgatada pela palavra alethéia – desvelamento. Neste 

sentido, aquilo que se desoculta, o sentido daquilo que vivemos deve ser 

contemplado por essa pedagogia, quer seja na restrição da condição patológica 

ou no entendimento de um modo de ser que nos liberta em direção àquilo que 

desejamos e podemos ser.   

Diz Pompéia: “na história de Édipo, a cidade de Tebas encontra-se 

escravizada pela esfinge, que só a libertará no momento em que alguém puder 

desvendar seu enigma” (Idem, ibidem). Metaforicamente o desvelamento do 

enigma abre possibilidade para a libertação que, conforme aponta o autor, nem 

sempre é simples, pois a liberdade também pode nos incomodar. Quando nos 

tornamos livres de algo, nem sempre sabemos o que fazer com essa liberdade. 

Afinal liberdade é para quê? Torna-se necessário, portanto, reencontrarmos um 

para quê, que certamente estará ancorado num sentido (Sinn = direção, rumo do 

existir).  

É comum que as pessoas resistam a se libertarem de seus modos crônicos 

e restritos de ser por medo de enfrentarem esse espaço aberto e angustiante que 

a liberdade possibilita, a não ser que haja uma espera confiante e abrigadora em 

direção ao encontro com aquilo que há de ser.    

Creio que essas aproximações mostram o quanto a questão psicoterápica 

pode contribuir para que pensemos em algumas possibilidades educacionais no 

sentido de se oportunizarem condições para o ser-aí em direção à auto-

compreensão do ser-aí  e com relação ao que pode ser aberto no futuro 

(possibilidades de ser). 

 O trabalho de Anton Mayer sobre o “Contributo Pedagógico de Heidegger” 

anuncia as possíveis contribuições de Ser e tempo para uma pedagogia, mas não 
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se detém num aprofundamento desses alinhavos, nem tampouco medita sobre os 

alcances que a expressão “Pedagogia da Desconstrução” poderia ter na 

configuração de uma proposta pedagógica/educacional, observações estas que 

nos estimularam a desenvolver esta tese.  

Uma outra publicação, realizada em março de 2001, de autoria do filósofo e 

escritor Juliano Garcia Pessanha na Revista Brasileira de Literatura,  que teve 

como título “Ser e tempo: uma ‘pedagogia’ da perfuração”, também nos estimulou 

para o uso da expressão “Pedagogia da Desconstrução”, pois o sentido dado pelo 

autor à palavra perfuração encontra-se em consonância com o que queremos 

observar nesta tese. Pessanha inicia o artigo fazendo referência a um livro 

anedótico de autores ingleses que, ao fazerem uma alusão a Heidegger, o 

designam como sendo uma máquina de procedência alemã destinada a perfurar a 

substância. O autor pondera essas afirmações e as testemunha, dizendo: “A 

correção da anedota  - afinal, a destruição da ontologia da coisa é um projeto 

explícito de Ser e tempo” (PESSANHA, 2001, p.55). Poderíamos dizer, com maior 

precisão, que se trata de uma destruição da ontologia da coisa degradada à 

condição de mera-coisa ou objeto, conforme veremos no Capítulo V.  

Essas, entre outras reflexões, sobre as quais discorremos em nossa 

dissertação de mestrado defendida em 2002, fizeram com que amadurecesse em 

nós a possibilidade de utilizarmos a expressão “Pedagogia da Desconstrução” e 

buscássemos explicitá-la e justificá-la em consonância com o pensamento de 

Martin Heidegger e com pensadores afinados com sua ontologia. 

  No primeiro capítulo deste trabalho, meditamos sobre o pensamento 

metafísico e o sentido da desconstrução em Heidegger. Neste capítulo nos 

propusermos a refletir sobre o âmbito da pedagogia para que possamos pensar 

na reunião destes dois âmbitos, ou seja, o âmbito da pedagogia e o sentido da 

desconstrução. 

O prof. Paulo Ghiraldelli Jr., na sua revisão terminológica do termo 

“pedagogia”, observa que freqüentemente tomamos enganosamente por seus 

sinônimos os termos: filosofia da educação, didática e educação. Embora nós 

saibamos que estes termos se relacionam intimamente com a pedagogia, é 
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necessário que nos aproximemos do seu sentido lato e estrito, como já pudemos 

anunciar nesse trabalho:  

“(....)trata-se da pedagogia como o campo de conhecimentos que 
abriga o que chamamos  de ‘saberes da educação’ – como a 
filosofia da educação, a didática, a educação e a própria 
pedagogia em sentido estrito. Mas, de fato, é em um sentido 
estrito que a pedagogia nos deve interessar. Pois, quando 
ampliamos a extensão do termo, o que resta pouco nos ajuda a 
entender o quadro no qual se dá a diferenciação dos saberes 
relativos  ao ensino. A pedagogia, em sentido estrito, está ligada 
às suas origens na  Grécia antiga. Aqueles que os gregos antigos 
chamavam de ‘pedagogo’ era o escravo que levava a criança para 
o local da relação ensino-aprendizagem; não era exclusivamente 
um instrutor, ao contrário, era um condutor, alguém responsável 
pela melhoria da conduta geral do estudante, moral e intelectual. 
Ou seja, o escravo pedagogo tinha norma para a boa educação; 
se, por acaso, precisasse de especialistas para  instrução – e é 
certo que precisava -, conduzia a criança até lugares específicos, 
os lugares próprios para o ‘ensino de idiomas, de gramática e 
cálculo’, de um lado, e para a ‘educação corporal’, de outro” 
(GHIRALDELLI, 2006, pp. 1-2). 

  O autor ainda ressalta que a concepção que considera a pedagogia como 

parte normativa do conjunto de saberes que precisamos adquirir e manter, se 

quisermos desenvolver uma boa educação, é mais ou menos consensual entre os 

autores que discutem a temática da educação. Torna-se claro, portanto, que o 

sentido prescritivo da norma baseia-se, fundamenta-se no entendimento daquilo 

que é preciso para adquirir uma boa educação. Os posicionamentos orientativos, 

ou as “normas” que prescrevem ou indicam uma boa educação, foram e são 

constituídos ao longo da história do pensamento ocidental, seguindo o itinerário 

valorativo de cada época e de cada cultura, sempre fundamentados numa 

determinada filosofia da educação. Queremos defender a posição de que essas 

diretrizes da cultura ocidental seguem o itinerário interpretativo do ser e da 

verdade, pois estas questões estão rigorosamente implicadas aos fundamentos 

de todo e qualquer pensamento filosófico. Assim sendo, as “normas” educacionais 

devem seguir o itinerário interpretativo do ser e da verdade inscritos na história do 

pensamento ocidental. No decorrer deste capítulo pretendemos demonstrar o 

alinhavo entre os modos como o ser e a verdade foram interpretados e as 

condições de possibilidades em que essas normas foram exercidas. .  
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É necessário, no entanto, observar que não faremos uma análise 

aprofundada e histórica de todas as correntes pedagógicas e seus 

correspondentes fundamentos, pois este não é o escopo de nosso trabalho, pois 

desejamos apenas demonstrar a proveniência da relação entre o itinerário 

interpretativo do ser e o modo como a relação ensino-aprendizagem se deu. 

Nossa intenção é, com base nessas indicações, desenvolver algumas idéias que 

possam sustentar uma “pedagogia da desconstrução”.    

No diálogo estabelecido entre Platão e Gláucon, seu interlocutor sobre a 

educação (Paidéia), exposto por meio da Alegoria da Caverna, nós pudemos  

observar como  Platão propõe a condução (ex-ducere) dos homens, deslocando-

os de uma condição restrita, na qual eles nada sabem, para uma outra condição 

fora da caverna, na qual podem ver as coisas com a claridade da luz do sol. De 

prisioneiros, acorrentados no interior de uma caverna escura, apenas iluminada 

por uma tênue luz advinda de uma fogueira existente no seu interior, o homem 

liberto de Platão caminha agora em direção à luz do sol. Metaforicamente Platão 

ressaltou que o conhecimento das coisas na sua realidade ou na sua essência 

precisa evitar as aparências, os simulacros/enganos da percepção sensível, indo 

em direção ao mundo supra-sensível, ao mundo das idéias, ou seja, das coisas 

na sua essência e estabilidade (atemporal).    

O homem liberto das amarras, que se dirige à luz do sol,  foi associado à 

figura do filósofo, que tem como missão a tarefa de resgatar (salvar) os outros 

homens ali prisioneiros. Para tanto, Platão fala da insistência, da persuasão e até 

mesmo da sedução como recursos de convencimento para que os homens 

comuns possam deixar a familiaridade de sua condição.   

O significado e o sentido da palavra educação é exercido na alegoria, uma 

vez que a palavra educação provém do latim Educere (ex-ducere), onde o verbo 

ducere significa conduzir, levar, e o adjunto de lugar Ex , indica o lugar do qual 

alguém se afasta; para fora de. Platão propõe ao filósofo a tarefa de quem 

conduz, e para isto ele exercita todos os recursos de convencimento diante da 

resistência dos homens em permanecerem no lugar onde estão.  Toda a 

condução exercida pela filosofia de Platão consiste em que os homens se elevem 
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do mundo sensível, ou seja, da apreensão sensível como modo de conhecimento 

do real para o mundo supra-sensível ou o mundo das idéias. Tal passagem será 

possibilitada por um método que é a dialética.  

“Em Platão, a dialética é o processo pelo qual a alma se eleva, por 
degraus, das aparências  sensíveis às realidades inteligíveis ou 
idéias. Ele emprega o verbo dialeghestai em seu sentido 
etimológico de ‘dialogar’, isto é, de fazer passar o logos na troca 
entre dois interlocutores. A dialética é um instrumento de busca da 
verdade, uma pedagogia científica do diálogo graças ao qual o 
aprendiz de filósofo, tendo conseguido dominar suas pulsões 
corporais e vencer a crença nos dados do mundo sensível, utiliza 
sistematicamente o discurso para chegar à percepção das 
essências, isto é, à ordem da verdade”  (JAPIASSU & 
MARCONDES, 1996, p.71).  

O alcance dessas idéias que são o ser mesmo, Platão as concebe a partir 

da sua teoria da reminiscência, ou seja, nós já vivemos  no mundo das idéias 

antes de nossa encarnação em nosso corpo atual e, portanto, nós já 

contemplamos as idéias em sua pureza. Dessa visão nós retemos apenas uma 

visão difusa, confusa das coisas tal como os homens no interior da caverna, que 

eram apenas capazes de ver as coisas a partir de suas projeções, de suas 

sombras. Toda a educação consiste num processo de rememoração realizada 

pelo exercício da dialética e dos recursos do pensamento abstrato, teorético, 

superando o que é apreendido pelo corpo (pelos sentidos), pelo mundo sensível, 

uma vez que ele é fonte de enganos, de simulacros. Convém observar que para 

Platão as idéias não são uma representação mental, imagem, pensamento ou um 

conceito que temos acerca de algo, tal como hoje concebemos as idéias.  

“Em Platão (principalmente em Fédon, República e Parmênides) 
as idéias são formas, modelos perfeitos ou paradigmas, eternos e 
imutáveis, constituindo um mundo transcendente, do qual os 
objetos concretos do mundo de nossa experiência sensível são 
cópias ou imagens imperfeitas derivadas das idéias. Não se trata, 
portanto, da idéia como pensamento ou entidade mental, 
concepção posterior na história da filosofia, mas a idéia como a 
própria essência do real, considerada como existindo 
autonomamente” (JAPIASSÚ & MARCONDES, 1996, p.135). 

O método dialético a que nos referimos consiste num afastamento do mundo 

concreto, através de sucessivos graus de abstração, até chegar à contemplação 

das idéias. Como vimos, essas essências constituem o lugar das coisas na sua 
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estabilidade, portanto, são atemporais, eternas, imutáveis. O pensamento 

metafísico, conforme ressaltamos no capítulo anterior, se compraz com esse 

projeto platônico a ponto de Heidegger dizer que “a metafísica é platonismo” 

(HEIDEGGER, 1972, p.22)   

O ser é identificado com as ideas, assim como a verdade passa a ser 

entendia como Orthótes, exatidão. A exatidão que permite ver as coisas na sua 

essência, na sua estabilidade, distanciando-as do devir, da impermanência tal 

como havia observado Heráclito ao falar do real.   

Um exemplo interessante da passagem de uma condição para outra (ex-

ducere) é dado por Michelazzo, no seu livro Do um como princípio ao dois como 

unidade, ao comparar o discurso de Platão e de Sto. Agostinho sobre o belo, o 

sensível. O intuito do exemplo é mostrar a correspondência entre o pensamento 

de Sto. Agostinho, que, como veremos em seguida, teve como intenção 

aproximar a filosofia de Platão à interpretação do evangelho de Jesus de Nazaré 

apresentado pelos apóstolos.  Tomaremos, apenas a título de exemplo, a fala de 

Platão sobre o belo, evidenciando os graus de superação do sensível em direção 

ao supra-sensível: 

“Quando então alguém, subindo a partir do que aqui é belo, 
através do correto amor aos jovens, começa a contemplar aquele 
belo, quase que estaria a atingir o ponto final. Eis, com efeito, em 
que consiste o proceder corretamente nos caminhos do amor ou, 
por outro lado, se deixar conduzir; em começar do que aqui é belo 
e, em vista daquele belo, subir sempre, como que servindo-se de 
degraus, de um só para dois, e de dois para todos os belos 
corpos, e dos belos corpos para os belos ofícios e dos ofícios para 
as belas ciências até que das ciências acabe naquela ciência, que 
de nada mais é senão daquele próprio belo, e conheça enfim o 
que em si é belo” (PLATÃO apud MICHELAZZO, 1999, p.51). 

Comenta o autor:  

“Platão, ao falar do belo, refere-se àquele belo sensível que ainda 
é preso no fundo da caverna; depois, apresenta os diversos 
degraus em direção à saída da caverna, ou seja, belos ofícios, 
belas ciências, e, finalmente, já no seu exterior, chega ‘àquela 
ciência’ que possibilite conhecer ‘o que em si é belo’, isto é, a 
idéia do belo supra-sensível” (MICHELAZZO, 1999, p.52). 
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A idéa do belo em si deverá ser alcançada pelo pensamento que abstrai 

em direção à essência do belo; é nesta perspectiva que o belo será 

posteriormente apresentado pela estética. Assistimos, assim, a um deslocamento 

do belo como desvelamento da apreensão sensível para posicioná-lo a partir de 

uma construção que legislará sobre o belo na sua verdade, ou melhor, na sua 

exatidão (Orthótes). Como se vê, toda a condução exercida pelo pensamento 

desenvolvido por Platão é em direção ao ser interpretado como idea, e a verdade 

pronunciada pela palavra Orthótes, exatidão.  

 

2.1. PENSAMENTO MEDIEVAL  

A estrutura e a consolidação do pensamento medieval ocorreram através 

de dois grandes movimentos: o patrístico, que se deu entre os séculos II e VIII, e 

o escolástico, que se deu entre os séculos IX e XV. O período patrístico é 

caracterizado por uma interpretação dos ensinamentos do evangelho, 

sobrepondo-o à filosofia de Platão. O principal pensador católico a realizar esse 

trabalho foi Sto. Agostinho (354-430), o maior representante patrístico. Esse 

período é denominado patrístico porque: 

“(....)representa a obra dos Padres da Igreja e foram os que 
lançaram as bases para a edificação da  teologia cristã. Essas 
obras possuem tanto o caráter doutrinário, isto é, elas pretendem 
arregimentar argumentos para a formação do corpo doutrinário da 
Igreja, quanto o caráter apologético, ou seja, demonstram uma 
atitude de defesa da doutrina cristã contra os ataques do 
pensamento pagão” (MICHELAZZO, 1999, p.51).   

Como exemplo dessa atividade arregimentadora de argumentos para a 

edificação da teologia cristã, encontramos as entrevistas ou reportagens 

realizadas por João Cassiano, nos anos 400, com os monges pregadores no 

deserto do Oriente em razão  das experiências radicais vividas por esses monges.  

 “João Cassiano percorreu os desertos do Oriente para recolher – em 

reportagens  e entrevistas as experiências radicais vividas pelos primeiros 

monges” (LAUAND, 2001, p.65).  
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Tais entrevistas forneceriam as bases para a elaboração da doutrina dos 

pecados capitais, que seria mais plenamente organizada e sistematizada por Sto. 

Tomás de Aquino no século XII.  

   O período de declínio do império romano e o novo movimento religioso 

iniciado por Jesus de Nazaré, um profeta que trazia uma nova interpretação das 

antigas escrituras consolidavam-se em direção ao que no século II os antigos 

Padres exerceriam como sua função doutrinária. A boa norma pedagógica 

consistia em tomar Cristo como exemplo a ser seguido, imitado. A conciliação 

dessas interpretações de Jesus de Nazaré das antigas escrituras com a filosofia 

grega clássica tinha como visada a busca de validação do evangelho em 

consonância com a filosofia clássica grega na tentativa da universalização da 

experiência da fé. 

  Michelazzo salienta no seu livro Do um como princípio ao dois como 

unidade (1999), que há uma diferença entre os ensinamentos evangélicos e a 

teologia. A teologia busca fundamentar tais ensinamentos na filosofia clássica 

grega, daí seu caráter metafísico, e tendendo à universalidade da Igreja, torna-se 

Igreja Universal (kathólou). Podemos associar o evangelho à existência, 

constituída assim por meio de uma hermenêutica, por uma arte de interpretar 

atrelada ao vivido, enquanto a teologia procura alinhavar esses entendimentos 

com a filosofia.  

Sto. Agostinho articula os cânones da tradição cristã com a filosofia de 

Platão e, no final da Idade Média, Sto. Tomás de Aquino fará o mesmo com a 

filosofia de Aristóteles. Assim sendo, o evangelho inscrito na metafísica grega 

torna-se doutrina - princípios teológicos.    

“O projeto de universalidade não é próprio da modernidade. A 
Idade Média esteve dentro do mesmo propósito. O 
empreendimento medieval de estender a universalidade de sua 
experiência de fé a todos os povos era demonstrado,  justificado e 
apoiado  pela teologia. A obra de S. Tomás, Summa contra 
Gentiles, significava um embate contra os que pretendiam colocar-
se fora dessa universalidade ou catolicidade de fé. A 
inteligibilidade da proposta de integração universal própria da 
Idade Média era sustentada não tanto pelo discurso lógico das 
sumas teológicas, mas pela fé: credo ut intelligam. Quem 
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estivesse na experiência da fé acolheria o universo medieval” 
(BUZZI, 1977, p.20). 

Nas palavras do prof. Buzzi, atesta-se que a conciliação entre o evangelho 

e a filosofia grega clássica tinha como projeto justificar e apoiar a universalidade 

da experiência da fé. Inicialmente o pensamento de Aristóteles ameaçava essa 

universalidade, pois o filósofo dessacraliza o ideal platônico, uma vez que o 

filósofo, contrariamente a Platão, critica o conceito de idéia como possuindo uma 

existência separada da existência. Tal como vimos com Platão, as idéias como 

essência do real são transcendentais, já as conhecemos do Hades. Para 

Aristóteles, as idéias das coisas são encontradas por meio da experiência, ela só 

existe nos seres individuais: ele a chama de forma. O caminho do conhecimento 

não se fará mais através do processo de rememoração, mas, sim, por meio da 

experiência. Aristóteles também não acreditava na alma como algo separado do 

corpo e, sim, intrínseca a ele.   

Todo o conhecimento na filosofia de Aristóteles seria rigorosamente 

avaliado e submetido à sua lógica formal ou aristotélica, que consistia numa 

investigação das categorias e princípios para a validação do ato de conhecer. A 

investigação deveria ser submetida a uma lógica do conceito, à lógica das 

proposições e à lógica do raciocínio ou do silogismo. A razão balizadora do 

conhecimento ameaçava o imperativo da fé, como ainda hoje essa questão se 

encontra na pauta do mundo católico.  

 No início da Idade Média e por longo tempo, a filosofia de Aristóteles 

ameaça a estrutura da fé da Igreja católica, por dar ênfase, como vimos, a uma 

racionalidade sustentada por princípios lógicos consolidados pelo poder da 

experiência. O livro de Umberto Eco, com o título Em nome da rosa, embora seja 

uma ficção, põe em relevo esse conflito, salientando o acesso proibido às obras 

de Aristóteles. Convém salientar que as obras de Aristóteles ameaçavam o 

mundo católico de tal modo que não foram sequer traduzidas para o latim, como 

ocorria normalmente com outras obras do mundo grego clássico. A filosofia de 

Aristóteles foi primeiramente traduzida  para a língua árabe.    
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O segundo período, denominado escolástico, tem como seu maior 

representante Sto. Tomás de Aquino (1227-1274), que nasceu na Itália, de família 

nobre, e entrou cedo na Ordem dos Dominicanos. Coube a Sto. Tomás o alinhavo 

entre os cânones da tradição cristã com a filosofia de Aristóteles. Este período, 

conforme Michelazzo, caracteriza-se por ser “mais especulativo que o anterior e 

seus temas principais giram em torno de Deus e da criação” (MICHELAZZO, 

1999, p.53).  

“(....) A escolástica caracterizava-se principalmente pela tentativa  
de conciliar os dogmas da fé cristã e as verdades reveladas nas 
Sagradas Escrituras com as doutrinas filosóficas clássicas, 
destacando-se o platonismo e o aristotelismo” (JAPIASSÚ & 
MARCONDES, 1996, p.87). 

O pensamento de Sto. Tomás teve como visada principal organizar as 

verdades da religião e de harmonizá-las com a síntese filosófica de Aristóteles, 

demonstrando que não há conflito  entre fé e razão. Com a metafísica de 

Aristóteles, Sto. Tomás estabelece as cinco “vias” que conduzem a afirmar 

racionalmente a existência de Deus: a partir dos efeitos, afirmamos a causa.  

Deus é a causa de tudo, mas não age diretamente nos fatos da criação. Ele 

instaurou um sistema de leis, causas segundas, ordenando cada um dos 

domínios naturais segundo sua especificidade própria. Neste segundo momento, 

o pensamento de Aristóteles serve de arquitetura lógica para a edificação dos 

princípios e posicionamentos da igreja católica, consolidando-se com uma 

teologia afeita à lógica e à razão.  

O tema “fé e razão” é de grande relevância para a Igreja em nossa época 

atual. Em 14/11/1998, o Papa João Paulo II expediu a sua carta encíclica 

denominada Fé e Razão dirigida aos bispos da Igreja Católica. O atual Papa 

Bento XVI, em pronunciamento recente na Alemanha, ressaltou que o tema fé e 

razão é o caráter de seu pontificiado.  

Podemos dizer que  o projeto universalizante da Idade Média era o da fé, 

que todo o empenho entre a conciliação do evangelho, ou seja, das 

interpretações das antigas escrituras por Jesus de Nazaré e a filosofia grega 

clássica tinham como intuito dar força, justificar o caminho da fé. O ser pode ser 
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aproximado nessa época pela fé, a pergunta que indaga pelo que é e por como 

são as coisas recai sobre o criador, a causa primeira e sobre a força da fé, na fé 

ao pai criador, na experiência de nos sentirmos Filho de Deus. Como indica 

Leonardo Boff com a palavra Abbá, expressão típica das crianças, usada para 

com seus pais e avós, e que traduz  confiança irrestrita e  entrega ao Deus pai. 

“A idéia subjacente a todos os empreendimentos de 
universalidade medieval era a fé. O universo medieval se 
estruturava concretamente na correspondência a esse princípio. 
As obras da teologia, as sumas com seus silogismos, as 
cruzadas, o voto de suserania, as catedrais, as peregrinações 
eram o caminho de processamento desse princípio universalizante 
integrador” (BUZZI, 1977, p.21). 

Assim, toda a condução a ser exercida movia-se em direção ao imperativo 

da fé. O ser é identificado com essa disposição afetiva da aceitação e da entrega 

ao Deus Pai.  

 

2.2. MODERNIDADE 

O pensamento moderno, inaugurado pelo filósofo francês René Descartes, 

tem por horizonte a busca da emancipação do homem diante da natureza e 

mesmo em relação ao teocentrismo exercido pelo mundo Medieval.  Tal projeto já 

havia sido esboçado no Renascimento, período que antecede a modernidade, 

pelo Movimento Humanista. Tanto no Renascimento como na Modernidade a 

Igreja continuava a exercer grande influência no mundo ocidental, sendo que na 

maioria dos países europeus, ela se mantinha unida aos governos. A escola 

eclesiástica (escolástica) domina o panorama educacional da Europa, mas sem 

dúvida nesses períodos há um deslocamento das preocupações voltadas para a 

busca da emancipação dos homens e o expancionismo Europeu. 

 A pedagogia que se instaura na Modernidade, pouco a pouco visa ao 

controle e domínio dos entes, sendo que a interpretação do ser vincula-se à 

compreensão do homem como sujeito, onde o objeto será entendido como um 

epifenômeno do sujeito. Nesse sentido todo o projeto pedagógico instala-se em 

favor de uma filosofia prática atrelada a física e ao princípio da causalidade.  
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“O moderno vive um universo diferente do medieval. Sua 
universalidade se alimenta de uma idéia subjacente que 
poderíamos chamar de princípio-de-causalidade, entendida como 
eficiência-produtiva. A atividade moderna atua sempre no 
pressuposto dessa universalidade: operar efeitos pondo a 
funcionar ‘causas adequadas’” (BUZZI, 1977, p.21). 

O homem-sujeito é fruto da descoberta do cogito, “penso, logo existo”, 

como fundamento primeiro do homem como existente. Cogito ergo sum, penso, 

logo existo, é a frase emblemática da modernidade. O homem-sujeito passa a ser 

o representante do existente no sentido do que está a sua frente. Este é o novo 

posicionamento do homem perante o mundo, um mundo que se configura como 

imagem do mundo. Assim, assistimos à soberania do sujeito e à conseqüente 

escalada de intervenções cada vez mais abusivas do homem junto a tudo que ele 

encontra. O princípio de causalidade pauta a relação do homem junto às coisas 

numa escalada vertiginosa de intervenções em busca da eficiência produtiva, 

desdobramentos estes que na nossa época atual, séculos XX e XXI, chegam ao 

seu aperfeiçoamento maior através da ciência e da técnica moderna.  

“O homem-sujeito, subjectum, é aquele no qual se funda todo o 
existente à maneira de seu ser e de sua verdade. A esta nova 
situação do homem corresponde uma nova maneira de perceber a 
totalidade do existente. Chamamos comumente de mundo à 
totalidade do existente; e aqui se inclui não apenas a natureza, 
mas também a história e a relação com o mundo – a 
mundaneidade. Se o homem é o sujeito – sub-jectum ao modo do 
cogito – o si próprio, a realidade e os outros homens são objetos 
representados: o mundo, então, se configura como imagem do 
mundo” (OLIVEIRA DIAS, 1978, pp. 18-19). 

O mundo se submete ao homem e este transforma-se no senhor possuidor 

da natureza, tal como havia apregoado Descartes no seu Discurso sobre o 

método, publicado em 1637. A motivação dessa postura já se esboçava na crítica 

de Descartes às Humanidades, ou seja, às filosofias especulativas que até então 

norteavam a educação européia em detrimento de uma filosofia prática capaz de 

engendrar benefícios significativos ao homem moderno.  Embora Descartes não 

negue os valores adquiridos na sua formação humanista no Colégio de  La 

Fleche, ele salienta a importância de firmarmos nosso pensamento e ação numa 

filosofia prática tal como a física. Diz ele:  
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“(....) Adquiri, porém, algumas noções gerais de física e, ao 
principiar a experimentá-las em dificuldades particulares, observei 
até que ponto podem levar e quanto são diferentes dos princípios 
de que até o momento nos temos utilizado, acreditei que não 
podia mantê-las escondidas sem grave infração da lei que nos 
obriga a buscar, tanto quanto isso esteja em nossa dependência, 
o bem geral de todos os homens. Elas fizeram-me enxergar que é 
possível adquirir conhecimentos muito úteis para a vida e que, em 
lugar dessa filosofia especulativa que se ensina nas escolas, 
pode-se encontrar uma filosofia prática pela qual, conhecendo-se 
a força e a ação do fogo, da água, do ar, dos astros, dos céus e 
de todos os outros corpos que nos rodeiam, tão distintamente 
quanto conhecemos os diferentes ofícios de nossos artífices, 
fosse-nos possível aplicá-los do mesmo modo a todos os usos a 
que se prestam, fazendo-os como que senhores possuidores da 
natureza” (DESCARTES, 2000, pp.113/114). 

Os desdobramentos desse modo de pensar levaram o homem moderno a 

desenvolver meios de produção e controle da natureza num afã pela conquista e 

soberania do real. Na modernidade a metáfora do homem saído da caverna, tal 

como descrevera Platão, caminha agora em direção à posse da natureza, projeto 

este amparado por uma filosofia prática. Tal como já antecipava o mito de 

Prometeu na Grécia antiga, a modernidade põe em marcha a relação do homem 

junto aos entes, marcada pela soberania, pela posse definitiva do planeta. 

“A máquina, que é a ciência e a técnica em presença visível e 
eficiente, é a diferença da modernidade, como a catedral era a 
diferença da Idade Média. A diferença moderna é explicada e 
compreendida pelo cogito como a diferença medieval o era pela 
fé. Cada época formula sua diferença  num conceito-chave, que 
indica seu modo de ser, de imaginar e de viver a realidade” 
(BUZZI, 1977, p.21). 

Nestas palavras do prof. Buzzi, encontramos o norteamento moderno e, 

mais uma vez, a demonstração de que as pedagogias de cada tempo norteiam-se 

em direção ao modo como o ser e a verdade são interpretados, dentro do 

horizonte metafísico marcado pelo esquecimento do ser. Tal pedagogia alinhava-

se à descoberta do cogito “eu penso” e de equipá-lo com os atributos de uma 

racionalidade estrita e pela matematização das relações com as coisas ao 

enfatizar o poder da medida e do cálculo como certificadora daquilo que é real. 
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Tudo o que escapa do cogito, do sujeito pertencente a res extensae38, à coisa 

extensa sujeita à medida e ao cálculo.  Essas indicações de Descartes fundarão 

um novo conduzir (ex-ducere), uma nova pedagogia para os homens, distinta da 

paidéia de Platão, mas em consonância com a dualidade antes articulada entre o 

mundo sensível e o supra-sensível, agora entre o sujeito e o objeto. 

 Se com Platão a verdade era pronunciada pela palavra Orthótes – 

exatidão, na modernidade transforma-se na busca das certezas, sendo que estas 

devem ser fundadas no cogito representacional.  Toda certeza deverá ser 

legislada pelo cogito, o princípio fundante da realidade. 

“A subjetividade e a objetividade conquistadas pelo cogito e 
declaradas na palavra sum, são a vontade de certeza de ser: 
‘estou certo de que sou uma coisa pensante’ (Méd. III, 2). A 
empresa não pára ali. Descartes pergunta: mas não saberei 
também o que é requerido para me tornar certo de alguma coisa? 
(Méd. III, 2). 

Se o cogito: sum é o princípio fundante da realidade, então, jamais 
se deve ultrapassar as pretensões do cogito; só se deve afirmar o 
que se der no seu horizonte. E o que se dá nesse horizonte é tão-
só isso: o representado subjetivo e objetivo. Tudo o que estiver na 
presentidade dessa representação do cogito é verdadeiro. 
Verdadeiro significa apenas isso: é certo que é. 

Todas as coisas, mediante essa atividade representativa do 
cogito, são fundeadas por um fundamento certo e seguro. Esse 
fundamento determina a essência do ser, a essência da verdade, 
a essência do homem: o ser é objeto, a verdade é certeza, o 
homem é sujeito. Mediante a capacidade de representar, o cogito 
determina o universo próprio do homem” (BUZZI, 1971, p.305)    

Demonstra-se, assim, que sob o poder de representação efetivado pelo 

cogito Descartes chega a sua primeira certeza, conquistada pelo radicalidade da 

dúvida. A certeza da coisa extensa (res extensa), deverá ser consolidada pelo 

cogito. A certeza da coisa se dará quando estiver na presentidade dessa 

representação, onde ser é objeto e a verdade é certeza.   

                                                 
38 res extensae - coisa extensa, tudo o que está fora do cogito, inclusive o nosso corpo. Se o cogito 
foi a primeira verdade alcançada por Descartes, a  certeza das coisas extensas será obtida por 
meio deste cogito racional equipado pelo poder da medida e do cálculo.  
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  As pedagogias modernas alimentam-se desse modo de interpretar o ser e 

a verdade, assumindo posteriormente os determinantes metafísicos engendrados 

pelo Racionalismo Idealista de Descartes, Leibniz (1632-1677) e Espinosa (1632-

1677), do Iluminismo de Bacon (1561-1626), Locke (1632-1794) e Berkeley 

(1565-1753) e do Racionalismo Empirista de Galileu (1564-1642) e Kepler (1571-

1630), e de tantas outras incursões que marcaram e marcam o estilo de vida dos 

homens na modernidade. 

 Os desdobramentos da modernidade põem em marcha o que Heidegger 

denominou “Época da Técnica Planetária”, caracterizando o modo de instalação 

do homem atual nos séculos XX e XXI. A plenitude das possibilidades da técnica 

moderna se realiza em nossa época atual, principalmente nos alcances da 

eletrônica e da ciência da informação, conhecida como cibernética.   

“(...)A tecnologia dominante hoje em dia, como se diz em toda 
parte, até em excesso é a eletrônica; maior que o poder de 
dominar as forças mecânicas é o poder da informação, seja no 
sentido cibernético da palavra, seja no sentido banal da 
informação escrita,  televisiva, etc.” (VATTIMO, 1992, p.16).   

Se o ser, como vimos,  no início da época moderna foi interpretado por 

objeto, agora em nossa época atual, tempo da técnica e do consumo – o “ser-

objeto” transforma-se em “ser-mercadoria”. O modo de ser de nossa época atual 

será discutido com maior ênfase nos capítulos posteriores, uma vez que nossa 

pedagogia da desconstrução se inscreve fortemente em relação a esses 

alcances, exercendo contrapontos significativos a esse modo de ser e de pensar 

contemporâneo. Mas uma indagação ainda permanece em aberto nessa análise 

sintética da História do Ser e das normas pedagógicas que vigoraram nesses 

contextos históricos. Como a educação se dava e de que modo o ser e a verdade 

eram interpretados no período pré-metafísico ou como vimos, pré-socrático?  

  A professora Thais Curi Beaini faz uma observação interessante e muito 

rica no seu livro intitulado Heidegger - A arte como cultivo do inaparente39, como 

parâmetro para o estudo dessas diferentes pedagogias que se deram em nossa 

                                                 
39 O livro: Heidegger: arte como cultivo do inaparente  foi publicadO em 1986 pela Nova Stella 
Editorial. Editora da Universidade de São Paulo – São Paulo.  
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história. Trata-se de considerarmos a seguinte indagação: Que horizonte 

pedagógico nos aproxima ou nos distancia do Ser?       

 É nessa perspectiva que podemos auscultar um pouco desse tempo pré-

socrático ou dos antigos pensadores, época à qual Heidegger mostra-se muito 

afeito, pois havia então uma proximidade entre ser e pensar. Segundo a 

Professora Beaini, podemos distinguir cinco diferentes épocas: “(...)a Mítica, a 

Pré-Socrática, a Filosófico-Metafísica, a Estética e a Científico-Técnica” (BEAINI, 

1986, p.22). 

 A autora ressalta o âmbito estético, pois seu trabalho consistiu em pensar 

a desconstrução da arte tutelada pela filosofia, primordialmente pela estética, e 

como a arte pode ser pensada a partir de Heidegger. Aqui nos aproximaremos 

somente do âmbito mítico e do pré-socrático, uma vez que o itinerário metafísico 

que se inicia com Platão e que se desdobra atualmente na “Época da técnica 

Planetária”, já foi por nós abordado. Deixamos, propositalmente, a discussão mais 

aprofundada sobre nossa época atual para o Capítulo V, dedicado à relação do 

ser-aí junto das coisas (UMWELT), no qual trataremos de temas que Heidegger 

pôde desenvolver com crítica e clareza a partir de 1930 e que são importantes 

para um contraponto significativo ao modo de ser e pensar de hoje.   

 

2.3. A ÉPOCA MÍTICA E A PRÉ-SOCRÁTICA 

As duas primeiras épocas, a Mítica e a pré-socrática, segundo Beaini, 

constituem-se através da interrogação de como se deu A passagem do Kaos ao 

Kosmos. 

“(....)A época Mítica remonta ao nível imediato e pré-predicativo, 
no qual o estar-aí, apreendendo-se como um ser-no-mundo, 
busca uma explicação a-teórica para os fatos que lhe são 
problemáticos. Retornaremos a esta era, posto que a sua 
importância  reside no fato de o estar-aí, assumindo-se como um 
ser-de-relação, relaciona-se com o Ser em sua totalidade. Isso 
emerge em um nível no qual ‘...o ser mesmo é a relação[...]O dizer 
pré-socrático, elaborado em forma de pensar, dá uma 
continuidade ao dizer mítico. Nele se des-cerra o âmbito essencial 
onde Pensamento, Linguagem e Arte se colocam a serviço do 



 62 

Ser. Estas duas eras – manifestações simbólicas do estar-aí – se 
elaboram a partir do simbólico, do des-velado: da A-létheia, da 
Physis. O estar-aí e o Ser, em sua união indissolúvel, se 
pertencem mutuamente. Nelas se cultiva a relação (das 
Verhaeltnis) ao aberto, ao manifesto, de cujo mistério participam 
todas as coisas que são. Há uma atitude de disponibilidade e 
respeito, no seio da qual são preservados o Sagrado, o divino e os 
deuses. A arte é Techne, saber, que, participando da destinação 
originária, celebra no Templo e na tragédia a história do estar-aí 
ligada a à história do Ser. A arte, enquanto Poema, habita o 
equilíbrio do Mundo. Tendo a arkhé a Physis, a meta da Arte é 
tornar visível o que surge espontaneamente. O estar-aí, enquanto 
temporal, compreende a A-létheia, em uma atitude contemplativa 
norteada pela fidelidade de sua instauração. Nestas duas épocas 
criadoras, experimenta-se a significação do Kosmos, a ligação 
que há em tudo. Ser solicitado silenciosamente, servir: eis a 
grandeza do estar-aí, o seu sentido de vida, que o leva a 
transcender o aparente rumo ao que lhe é mais profundo. A arte, 
dádiva e devolução, desabrochou em todo o seu potencial, foi o 
que deveria ter sido. Por esse motivo a Arte Helênica permanece, 
ainda hoje, imortal” (BEAINI, 1986, p.23). 

Essas duas épocas guardam o vigor da unidade entre ser e pensar, o 

pensamento é aberto ao ser, uma vez que, como vimos, ser era interpretado à luz 

de phýsis, portanto, afeito ao devir, ao movimento de vir-a-ser. Deixando-se ser 

solicitado silenciosamente o ser-aí serve...eis a grandeza do ser-aí, diz Beaini. O 

vigor da phýsis, o nome do ser, era a palavra guia dos antigos pensadores 

gregos. Phýsis, no seu sentido originário, era muito mais do que a tradução 

romana contemplava por natura. 

“[phýsis] evoca o que sai ou brota de dentro de si mesmo (por 
exemplo, o brotar de uma rosa), o desabrochar, que se abre, o 
que nesse despregar-se se manifesta e nele se retém e 
permanece; em síntese, o vigor dominante (Walten) daquilo que 
brota e permanece” (HEIDEGGER, 1978a, p.44). 

Assim os gregos habitavam o mundo. O homem não havia rompido com os 

laços que o atavam ao real, o contato com a sua individualidade não havia se 

dado. A criação  manifestava a espontaneidade de um dizer e de poder tornar 

visível aquilo que constituía o mistério como o sagrado. Não que esse modo de 

relação não possa ser vivido em nossa época atual. Heidegger, quando medita 

sobre a obra de arte, no seu livro A origem da obra de arte (Der Ursprung des 

Kunstwerks), publicado em maio de 1977,  brinda-nos aproximando a obra de arte 

de um dizer sensível que ele nos abre para trazer o mundo de um camponês por 
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meio de um par de sapatos. Essa tela de Vincent Van Gogh (1853-1890), “Um par 

de sapatos”, de 1885, tem a força de um dizer-ser, pois ela aproxima o vivido por 

meio de algo que não é mais apetrecho, uma vez que ele não mais se constitui 

como um útil, não tem serventia como sapatos, no entanto, o quadro de Van 

Gogh nos convoca para o desvelamento do ser deste que foi um apetrecho.  

 O vigor desse mundo grego antigo pré-socrático tem para Heidegger uma 

fonte de inspiração grandiosa. Como já pudemos observar, o pensamento de 

Heidegger, muitas vezes, é confundido com uma espécie de renascimento desse 

mundo pré-socrático, quando, na verdade, Heidegger apenas encontra nesse 

mundo um pensar uno ao ser. Um pensar expresso numa linguagem poiética que 

desvela o real na liberdade de um dizer, sem a preocupação com os grandes 

sistemas explicativos e teoréticos que tem a pretensão de dar conta do real, 

estabelecendo verdades absoluta e inabaláveis.  

   O período que segue que é o período metafísico, o homem celebra a sua 

individualidade  (ser-pessoa) e com ela a sua ruptura em relação ao Kosmos, à 

alethéia e da phýsis. “(...)Separado da totalidade do Ser ele é o sujeito que, 

conhecendo conceitualmente o seu objeto – o ente -, o define, limita  e domina” 

(BEAINI, 1986, p.22). 

“(...)O homem, em contacto com sua individualidade, com o seu 
ser-pessoa, descobre a sua importância, rompendo os laços que o 
atavam ao real. O Kosmos, a A-létheia, a Physis já não têm a 
importância que lhes fora outorgada. Afinal, o ponto para o qual 
converge tudo o que é o Homem, o novo arkhé. Separado da 
totalidade do Ser ele é o sujeito que, conhecendo conceitualmente 
o seu objeto – o ente -, o define, delimita, limita e domina. Como 
exemplo desta era citaremos: os Sofistas, Sócrates, Platão, 
Aristóteles e Descartes. Por meio deles, o filosofar, expressão da 
subjetividade, transforma, a Metafísica em Onto-lógica. A época 
Metafísica, afastado do Ser, é um processo de ruptura no qual se 
dá a perda do Mundo como referencial. Buscando esgotar o real, 
conhecê-lo exaustivamente, o Homem se des-conhece: a-pátrida, 
fixado em meio à Terra que se furta, perde sua especificidade, a 
habitação. É a era do Niilismo.( BEAINI, 1986, pp. 22-23). 

Friedrich Nietzsche (1844-1900) foi um grande crítico da apolinização do 

mundo grego. Para Nietzsche, o mundo grego pré-socrático exaltava a 

exuberância da vida, sem excluir o trágico. Nesse sentido o entusiasmo e o 
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êxtase conviviam com o trágico nas realizações gregas, tanto no pensamento, 

nos mitos como nas artes. Heidegger denomina pensadores os representantes 

desse pensamento antigo, estabelecendo a diferença da atribuição de filósofos 

para aqueles que professam o modo metafísico de pensar, portanto, a partir de 

Sócrates e Platão.  

“Para Nietzsche, um tipo de filósofo encontra-se entre os pré-
socráticos, nos quais existe uma unidade entre o pensamento e a 
vida, esta estimulando o pensamento, e o pensamento afirmando 
a vida. Mas o desenvolvimento posterior da filosofia teria trazido 
consigo a progressiva degeneração dessa característica, e, em 
lugar de uma vida ativa e de um pensamento afirmativo, a filosofia 
ter-se-ia proposto como tarefa de julgar a vida, opondo a ela 
valores pretensamente superiores, medindo-a por eles, impondo-
lhe limites, condenando-a. Em lugar do filósofo-legislador, isto é, 
crítico de todos os valores estabelecidos e criador de novos, 
surgiu o filósofo metafísico. Essa degeneração afirma Nietzsche 
apareceu claramente com Sócrates [Platão], quando se 
estabeleceu a distinção entre dois mundos, pela oposição entre 
essencial e aparente, verdadeiro e falso, inteligível e sensível” 
(CIVITA (ed), 1974, p.632) 

Para Nietzsche a perda do trágico, da exuberância e da entrega confiante, 

fez do homem um homem destituído de energia, de vigor. Tudo ficou aplainado 

pelo controle e pelo comedimento e pela hipocrisia. Nietzsche mostra-se um 

entusiasta da música de Wagner “o único produto da cultura alemã que poderia 

alcançar as culminâncias da arte da tragédia dos antigos gregos” (Idem, p.631). 

Contudo mudou sua opinião ao se decepcionar com Wagner, quando este se 

converteu ao cristianismo, e passou a admirar o pessimismo de Schopenhauer 

(1788-1860).    

 Apolo, segundo Nietzsche, é o deus da medida e da harmonia. É o deus 

metafísico, da luz, do sol, da procura da luminosidade em oposição ao lusco-fusco 

da caverna. Apolo é o deus das artes, do belo, da estética tutelada pela filosofia, o 

deus do regramento e do comedimento, enquanto Dioniso (Diónysos), ou Zagreu 

(Dzagréus)  é um deus ligado à natureza, o deus do êxtase (fora de si)  e do 

entusiasmo. Nietzsche o concebia como o deus da embriaguez, da inspiração e 

do entusiasmo, este era o deus do mundo mítico e pré-socrático.  
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   As duas épocas, a Mítica e a pré-socrática, foram sucedidas pela 

Metafísica de Platão, sendo que podemos encontrar certa proximidade entre 

Nietzsche e Heidegger. Podemos dizer que Heidegger foi o desconstrutor da 

metafísica, fundamentado numa ontologia que resgata a diferença ontológica 

entre ser e ente, mas que Nietzsche abriu-lhe esses caminhos com o vigor de sua 

sensibilidade crítica em relação a Sócrates/Platão e com relação à ciência e ao 

cristianismo. Nietzsche pode, com seus aforismos exultantes, eleger a vontade de 

vontade como sendo a mola propulsora do seu pensamento – seu ser. Se 

Heidegger chegou à desconstrução do pensamento metafísico pela questão do 

ser e de seu sentido,  Nietzsche o faz pela denúncia da perda do vigor do 

pensamento atrelado não mais a vida e, sim, a serviço da busca de  valores 

supremos.   

 ”A crítica nietzschiana à metafísica tem um sentido ontológico e 
um sentido moral: o combate contra a teoria das idéias socrático-
platônicas é, ao mesmo tempo, uma luta acirrada contra o 
cristianismo” (CIVITA (ed), 1974, p.635) 

Temos em Nietzsche um profundo crítico da metafísica de Sócrates/Platão 

e obviamente de todo o itinerário metafísico que se inscreve a partir deste 

posicionamento. Com Heidegger também pudemos ver o sentido desse modo de 

ser e pensar abrindo espaço para um outro modo de relação com o real.  

 

2.4. IDÉIAS PARA UIMA PEDAGOGIA PÓS METAFÍSICA 

Neste nosso percurso da História do Ser e das normas que fecundaram as 

pedagogias de cada época, devemos pensar que horizonte deverá balizar o que 

denominamos “Pedagogia da Descontrução”. Se seguirmos este itinerário 

interpretativo do ser e da verdade fica claro que uma pedagogia inscrita no 

pensamento de Heidegger deverá assumir a compreensão do ser e da verdade 

desconstruída dessas interpretações objetivadas. Devemos, conforme pudemos 

observar na explicitação do sentido da desconstrução em Heidegger, ultrapassar 

(Verwindung) essas referências objetivadas.   
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 Para que tal pedagogia se exerça é preciso “abandonar o ser como 

fundamento se se quiser aproximar de um pensamento não mais metafisicamente 

orientado apenas para a objetividade” (HEIDEGGER, apud VATTIMO, 1996, 

p.115).  

Assumindo o caráter não objetivado do ser, não teremos mais 

compromisso algum com a procura de uma construção ou de uma arquitetura 

teórica que funcione como fundamento último do real. Tal posicionamento 

consiste em reconhecer a ausência de fundamento. O próprio Ser não poderá ser 

pensado como fundamento, pois ele é ‘fundação e desfundamento’.   

“(....)Fundação e desfundamento estão na base da noção de 
Ereignis, o evento do ser, um termo sobre o qual se transfere, no 
Heidegger tardio, o conjunto dos problemas que estavam ligados, 
em Sein und Zeit, ao conceito de autenticidade, Eigentlichkeit. 
Ereignis é, por exemplo, em Vorträge und Aufsätze (1954), o 
evento em que a coisa se dá als etwas; mas ela só se pode dar 
‘como algo’, apropriar-se (eignen), na medida em que é tomada no 
jogo de espelhos do mundo, no turbilhão (Ring) em que, enquanto 
se apropria, também é expropriada (Entéignet), de modo que, no 
fim das contas, a apropriação é sempre  um Ueber-eignen, um 
transpropriar” (VATTIMO, 1976, p.114). 

Se o ser não é, mas acontece, dá-se, é evento, o âmbito de uma 

pedagogia inscrita nesta compreensão deverá aliar-se ao que o pensamento pós 

metafísico dá ênfase, na relação entre o ser e a linguagem. Marco Casanova, 

professor de filosofia, defende a tese de que a “linguagem do acontecimento 

apropriativo possui uma relação direta com o acontecimento de uma apropriação 

de si mesmo por parte do homem  enquanto ser-aí “ (CASANOVA, 2002, p.315).  

Apropriar-se (do lat. Apropriare) significa “tomar como propriedade, como 

seu” (HOLANDA FERREIRA, 2004, p.171). Interessante a expressão “como seu”, 

ela alude à condição do que assumimos como nosso, mas que, de fato, foi a nós 

ofertado, dado, tal como a expressão heideggeriana “ser não é, dá-se”. Estas 

indicações, ao mesmo tempo que abordam um ser-aí aberto ao mistério, doador 

do ser, não o tem como sua propriedade, mas como acolhimento, como 

apropriação e como abertura que permite que algo possa se mostrar. Tal como a 

luz que não faz as coisas, apenas permite que elas sejam vistas, assim é o ser-aí 

em relação ao ser. Na poesia como nas artes esta experiência nos é familiar, pois 
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as coisas vêm ao nosso encontro e delas nos apropriamos como se fossem 

nossas.  

O mito do Rei Édipo passou por grandes interpretações, a mais importante, 

talvez, a interpretação do Édipo segundo a psicanálise de Sigmund Freud. Tratou-

se nesse itinerário interpretativo da relação de desejo entre o filho e sua mãe, o 

desejo de desposá-la eliminado o pai, o mito neste sentido alude a esta condição, 

embora tudo aconteça sem a consciência do Édipo, pois ele não sabia que era 

filho daquele homem que matara em certas circunstâncias, nem tampouco sabia 

que a rainha de Tebas era sua mãe e futura esposa e mãe de seus filhos. Todo o 

enredo da história do Édipo leva-o ao conhecimento dessas intrincadas relações 

de acontecimentos, sendo que mesmo assim o Édipo não se refugia na condição 

de vítima do destino, mas o acolhe como sendo seu. Cega-se não como ato 

punitivo sustentado por uma visão de repúdio à imoralidade de seus feitos, mas 

diante do ignoramento a ser considerado, ou seja, agora sabedor dos limites do 

saber inscritos na razão e na visão.  

    Não há “condução” ou prescrição sustentada por um posicionamento 

forte. “O ser” destituído de seu caráter substantivado, deverá ser pensado como 

evento, como um dá-se Ser. No entanto, tal convicção exige que o homem se 

abra confiante ao ser como doação, tal como ocorre no olhar sensível e acolhedor 

do poeta que pode dizer algo sobre o real ou sobre si mesmo e sobre os outros 

mediante a liberdade de deixar ser o ente. Este é o exercício da essência da 

verdade segundo Heidegger.  

A citação de Vattimo, por nós  assinalada, ainda toca em expressões 

incomuns e pouco familiares ao leitor, como o “jogo de espelhos do mundo”. 

Trata-se de tomar mundo como contextos de relações significativas cujos envios 

podem nos aproximar dos divinos como dos mortais, assim como do céu e da 

terra. Esse âmbito de que fala Heidegger, quando se refere à quadrindade, é 

inspirado pela poesia de Hölderlin. Diz  Loparic: 

 “Essa foi a maneira que Heidegger encontrou, seguindo o poeta 
Hölderlin, de pensar o ser do ente não mais dominado pela 
armação. À alternativa heideggeriana para os entes enquanto 
constanteações, corresponde um modo de existir humano 
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diferente da instalação perseguidor. Na fábrica, o homem é mais 
um entre muitos agentes que participam da cadeia de produção 
racionalmente planejada, nada mais. Na quadrindade, a 
identidade última do ser humano e a ordem de seus afazeres 
determinam-se pela brincadeira de espelhamento entre os 
constituintes da quadrindade” (LOPARIC, 2001, p.52). 

É interessante observarmos que a saída para um pensar condicionado pela 

armação (Gestell), que somente permite desvelar o ser dos entes dentro da 

tríade: exploração, produção e consumo, conduziu Heidegger a se inspirar na 

poesia de Hölderlin, alocando o pensamento em outras bases, ou seja, na 

brincadeira de espelhamento entre os constituintes da quadrindade (céu/terra, 

divinos e mortais. É a partir desses quatros envios  que podemos desvelar o ser 

dos entes. Assim o faz Heidegger com o jarro no seu brilhante artigo A coisa (Das 

Ding).  

O jarro, tomado como ente a ser meditado em seu ser, reúne na sua 

possibilidade de conter e verter o vinho a possibilidade de servir aos homens 

como a de celebrar o divino, o sagrado. Do mesmo modo que o barro do jarro e o 

vinho nos remetem à terra, ao solo acolhedor onde as coisas crescem, a terra é 

fecundada pelos céus, pelas chuvas e pelo sol e pelas quatro estações. 

  O âmbito da pedagogia da desconstrução inscreve-se numa abertura ao 

ser, cuja linguagem da poiésis articula-se a um Logus (discurso) aberto a escuta 

silenciosa dos envios do ser, no acolhimento da quadrindade, ou seja, na 

brincadeira ou no jogo de espelhamento entre os constituintes da quadrindade.  

   Tal pedagogia propõe uma mudança no modo de nos relacionarmos com 

as coisas, com os outros e conosco, buscando novos modos de dizer as coisas, 

novas metáforas, novos modos inusitados, originais, ou apropriações de modos já 

ditos e consagrados.  Alguns autores, que têm se preocupado com a educação, 

têm oferecido contribuições importantes na tentativa de superar os determinantes 

metafísicos do modo de pensar ocidental. Autores como Gianni Vattimo, aqui já 

mencionado, e o filósofo norte-americano Richard Rorty, ambos aludem à 

possibilidade de uma educação não mais vinculada aos ideais epistemológicos e, 
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sim, a um ideal hermenêutico40, pois ele será capaz de nos guiar em 

interpretações inusitadas, incomuns, estranhas e até exóticas sobre nós mesmos, 

o que poderá consistir num processo de edificação de nós mesmos, gestando 

novas possibilidades de ser. 

 “(....)O que quero dizer, ao falar de uma transição da 
epistemologia para a hermenêutica na educação atual, é que, de 
qualquer forma, a primazia no ideal da educação não pode,  hoje, 
pertencer à formação científica; esta se torna indispensável, mas 
no quadro de um ideal de formação, que deve ser construído a 
partir da constatação de que uma formação unicamente técnico-
científica apenas produzirá instrumentos inanimados, não 
cidadãos de uma sociedade democrática, e mais, - isto se tornou 
claro durante o século que nos separa de Dilthey – nem mesmo 
instrumentos úteis a este tipo de sociedade onde a capacidade de 
cooperar, de mudar de trabalho, de consumir, de comunicar, é 
essencial à sua sobrevivência e seu desenvolvimento. No fundo 
desta constatação está a idéia, bastante discutível, mas que, 
justamente por isso merece ser debatida e levada em 
consideração, de que vivemos numa época em que a 
produtividade e o crescimento de uma sociedade não são 
medidos mais exclusivamente, ou sequer principalmente, a partir 
de sua capacidade de dominar, subjugar, reorientar etc. as forças 
naturais segundo uma imagem mecânica da relação homem-
mundo. A tecnologia dominante hoje em dia, como se diz por toda 
parte, até em excesso. é a eletrônica; maior que o poder de 
dominar as forças mecânicas é o poder da informação, seja no 
sentido cibernético da palavra, seja no sentido banal da 
informação escrita, televisiva etc. A formação do cidadão útil, 
numa sociedade semelhante, exige, sobretudo do ponto de vista 
da própria utilidade social, uma  educação do tipo hermenêutico, 
mais do que do tipo tecno-científico” (VATTIMO, 1992, pp. 15-16). 

Concordamos com o entendimento de Vattimo de que a educação deve 

realizar a passagem do ideal epistemológico para o ideal hermenêutico. Vattimo 

consolida sua posição em direção a um ideal hermenêutico ao entender, que o 

âmbito das relações do homem com o real se estabelece na época atual em 

consonância com as tecnologias voltadas para à informação e à comunicação, 

                                                 
40 “Hermenêutica, do grego – hermeneuein, é hodiernamente tida como uma teoria ou filosofia da 
interpretação – capaz de tornar  compreensível o objeto de estudo mais do que sua simples 
aparência ou superficialidade. A palavra grega hermeios remete-nos para o deus Hermes que, 
segundo a mitologia grega, foi descobridor da linguagem e da escrita. Assim, Hermes era tido 
como aquele que descobriu o objeto utilizado pela compreensão humana para alcançar o 
significado das coisas e transmitir às outras pessoas. O deus Hermes era vinculado a uma função 
de transmutação, ou seja, transformava aquilo que a compreensão humana não alcançava em 
algo que esta compreensão conseguisse compreender...Pela hermenêutica descobre-se o 
significado oculto, não manifesto, não só de um texto (estrito senso), mas também, da linguagem” 
(MUSETTI, 2007, p.1)  
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distintas dos modelos mecânicos do início do século XX. Não queremos dizer com 

isto que as tecnologias de extração e manipulação do meio estejam apaziguadas, 

a eficiência produtiva continua com sua avidez e desmesura só que os modos de 

relação e de fomento deste modo consumista de ser são veiculados pela mídia 

eletrônica, como a informática, entre outras mídias. Mas, sem dúvida, a questão 

da informação e conseqüentemente do diálogo entre as culturas torna-se cada 

vez mais importante, e a formação de um cidadão nesta nossa época precisa 

orientar-se fortemente pelo que Vattimo e Rorty denominam por uma educação do 

tipo hermenêutica. Cabe-nos, no entanto, explicitar o que entendemos por esse 

tipo de educação e seu alinhavo com o que temos tentado observar com nossas 

idéias para uma “Pedagogia da Desconstrução”. 

Com o que denominamos “Pedagogia da Desconstrução” buscamos 

alinhavar os entendimentos orientados pela ontologia fundamental de Martin 

Heidegger e nos desdobramentos advindos a partir da identificação de uma 

História do Ser. Neste sentido, devemos ressaltar o que estamos considerando 

por hermenêutica com base na compreensão de Heidegger, embora saibamos 

que a hermenêutica está inscrita na tradição filosófica desde Platão. 

A hermenêutica aparece em Platão: “hoi poietai ouden all e hermenês eisin 

tôn theôn” (SAPIENZA, 2007, p.00) (os poetas não são outra coisa que os 

intérpretes, os porta-vozes dos deuses). E os rapsodos, que recitam o que foi 

composto pelos poetas, são intérpretes dos intérpretes, porta-vozes dos porta-

vozes. Quem transmite, notifica a alguém o que o outro pensa é “hermeneus”. 

Dessa indicação sobre a hermenêutica em Platão segue-se a compreensão de 

Aristóteles da hermenêutica implicada ao logos, obviamente que logos não 

entendido como razão, proporção, definição, conceito e, sim, como discurso. 

Neste sentido, logos, na verdade, mais do que a linguagem expressa em palavras 

é o principio organizador e aquilo que reúne, agrupa (sentido) para que a 

linguagem, ou o discurso, seja possibilitada.  

A Hermenêutica no século XVII  adquire o sentido de interpretação dos 

textos sagrados, passando a ser uma teoria da doutrina que orienta como 

devemos proceder para interpretar esses textos. Com Schleiermacher (1768-
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1834), filósofo alemão, a hermenêutica torna-se a teoria da arte de entender o 

que o outro diz, uma disciplina em conexão com a gramática, a retórica e a 

dialética, e Dilthey (1833-1911) passa a considerar importante o estudo da 

hermenêutica no sentido de Schleiermacher, como “regulamentação do 

entendimento” para o desenvolvimento das ciências do espírito.      

Para o que pretendemos desdobrar no capítulo seguinte, em relação à 

preocupação da pedagogia da desconstrução em dirigir-se para os modos 

possíveis de como o ser-aí pode se conhecer, aproximar-se de si-mesmo, 

utilizando a reflexão, nosso empenho será o de tentar demonstrar como uma 

hermenêutica ancorada em Heidegger pode nos dar um acesso ao sentido (Sinn) 

daquilo que vivemos. A questão da fenomenologia como método em Heidegger 

transforma-se numa analítica do sentido, uma vez que o que está em jogo neste 

método é desvelar o ser dos entes, conforme o autor nos dá precisas indicações 

no parágrafo sétimo de Ser e tempo.    

Concordamos com Vattimo e Rorty, de que o ideal epistemológico que 

sustenta as filosofias da educação da modernidade precisa passar para um outro 

ideal, aqui denominado hermenêutico, no entanto, as justificativas dadas por 

Vattimo em relação às exigências do mundo da eletrônica e da cibernética 

acrescem-se ao fato de que o âmbito das epistemologias desenvolvidas na 

modernidade são desconstruídas com a ontologia de Martin Heidegger. Vimos 

que as teorias do conhecimento engendradas pelo pensamento metafísico são 

oriundas da dicotomia assumida por esse modo de pensar, a saber: com Platão, 

mundo sensível e supra-sensível; com Descartes a dicotomia entre sujeito e 

objeto. O conhecimento, portanto, instala-se a partir destas cisões da filosofia 

essencialista, dualista e fundacionista. Todo o projeto epistemológico preocupou-

se em explicitar como este comércio gnoseológico se dá, fruto dessas 

separações.   

“(....)Quando se pergunta pela maneira como se dá a instauração 
do comércio gnoseológico (sujeito/mundo, espírito/real, etc.), 
encobre-se o fato  de que esse comércio já aconteceu e que o 
ente intramundano já está descoberto. Isso significa que não pré-
subsisto, encapsulado em minha natureza específica, até o 
momento em que se abre alguma janela na consciência. Não; eu 
já estou sempre ‘lá fora’, junto aos entes, e é só na medida  desse 
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comércio acontecido que eu mesmo posso ser. Mas se o ente 
intramundano já está descoberto é porque deve vigorar alguma  
espécie de luz. De que luminosidade se trata? Posto que não é 
nenhuma ‘luz ocular’ (dos sentidos), nenhuma luz divina ou 
racional, trata-se, tão-somente, da luminosidade do sentido (da 
significação)” (PESSANHA, 2001, p.56).  

Vimos que na desconstrução do pensamento metafísico em Heidegger, a 

explicitação desse comércio gnoseológico não mais se sustenta, uma vez que, 

como diz Pessanha, este comércio já aconteceu, o ente intramundano já está 

descoberto, pois toda compreensão (Verstehen) do ser-aí já se abre para o 

significado e para o sentido em que as coisas se acham alocadas. É nesta 

perspectiva que entendemos a posição de Vattimo, ao dizer que a educação deve 

passar de um ideal epistemológico para um ideal hermenêutico. E a 

hermenêutica, como arte de interpretar, não se consolida, com base em 

posicionamentos prévios, mas, sim, metodologicamente orientados em direção a 

uma certa disposição/abertura para a compreensão de novos paradigmas. Para 

Thomas Kuhn, a hermenêutica é uma atitude que se abre ao encontro de novos 

paradigmas. Tal atitude deve ser aberta à construção de um saber, cujo sentido 

deverá ser desvelado e construído na interlocução entre nós e o outro, entre as 

diferentes culturas, costumes - modos de ser.      

“(....)a linha entre os respectivos domínios da epistemologia e da  
hermenêutica não é uma questão de diferença  entre as ‘ciências 
da natureza’ nem entre fato e valor, o teórico e o prático, nem 
entre conhecimento objetivo e algo mais escorregadio e mais 
dúbio. A diferença é puramente de familiaridade. Seremos 
epistemológicos onde compreendermos bem o que está 
acontecendo, mas queremos codificá-lo de modo a estendê-lo, ou 
fortalecê-lo, ou ensiná-lo, ou embasá-lo. Precisamos ser 
hermenêuticos onde não compreendemos o que está 
acontecendo, mas somos honestos o suficiente para admiti-lo em 
vez de sermos ruidosamente ‘whiggish’ a respeito. Isso significa 
que apenas podemos conseguir a comensuração41 epistemológica 
onde já tivermos práticas acordadas de inquirição ou, mais 
geralmente de discurso) – tão facilmente na arte ‘acadêmica’ na 

                                                 
41 Rorty, com o termo comensuração, refere-se à possibilidade de algo “(...)ser colocado sob um 
conjunto de regras que nos diga como pode ser alcançada uma concordância racional, a partir da 
qual se decidiria a questão sobre todo ponto em que as colocações  parecem conflitar. Essas 
regras nos revelam como construir uma situação ideal , na qual todas as discordâncias residuais 
serão vistas como ‘não cognitivas’ ou meramente verbais, ou ainda pura e simplesmente 
temporárias – capazes de serem resolvidas fazendo-se mais alguma coisa. O que importa é que 
deveria haver concordância sobre o que deveria ser feito se uma resolução tivesse que ser 
alcançada” (RORTY, 1995, p.312). 
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filosofia ‘escolástica’, na  política parlamentar como na ciência 
normal, podemos consegui-la não porque descoberto algo sobre a 
natureza do conhecimento humano, mas simplesmente porque 
quando uma prática perdurou por tempo suficiente, as convenções 
que a tornam possível – que permitem um consenso sobre como 
dividi-la em partes – são relativamente fáceis de isolar” 
(RORTY,1994, p.317). 

Rorty, de certo modo, ameniza o sentido da desconstrução em Heidegger 

dialogando com os alcances metafísicos e abrindo, assim, um espaço onde a 

educação advinda dos ideais epistemológicos pode transitar, por exemplo, o 

âmbito em que podemos conseguir o que Rorty denomina “comensuração”, ou 

seja, práticas acordadas de inquirição ou de discurso. Esses âmbitos de 

familiaridade situam a educação fundada em bases epistemológicas como, por 

exemplo, no ensino de técnicas que se mostram efetivas e eficientes no decorrer 

de nossas práticas junto ao real. O espaço para o que Rorty contempla como 

pertencente à hermenêutica diz respeito àqueles em que com honestidade nós 

admitamos nosso ignoramento.       

Vamos buscar nos aproximar do modo como a hermenêutica é entendida 

por Heidegger, pois este será o parâmetro de sua inscrição nas nossas idéias 

sobre uma “Pedagogia da Desconstrução”.  

No dicionário Heidegger, de autoria de INWOOD(2002), nós encontramos 

algumas indicações significativas sobre a palavra interpretação: “(...) 

1.Deuten,Deutung; 2.Auslegen, Auslegung; 3.Interpretieren, Interpretation. Cada 

palavra expressa um âmbito, embora o sentido mais amplo e usual para 

interpretação se dá no alemão, com a palavra auslegung (INWOOD, 2002, p.98). 

Mesmo Heidegger emprega essa palavra mais amplamente, quando se refere à 

interpretação. 

“Deuten, Deutung, sugerem ‘intuição ou inferência inspirada, 
baseada em nada além de um sinal.[...] Auslegen e Auslegung 
vêm de legen, ‘pousar, deitar’  e dizem literalmente ‘pousar fora 
[aus], portanto, demonstrar, apresentar, pôr à mostra; pousar, 
cobrir (por exemplo, o chão com um tapete); planejar, adiantar, 
emprestar [dinheiro]; explicar, interpretar. Auslegen implica ‘uma 
explicação que procede de e apela para a razão ou senso 
comum’. Enquanto deuten tende ‘a ser usado com coisas que são 
consideradas importantes, sublimes ou secretas, auslegen tende a 
ser usado para problemas mais prosaicos. 3.Interpretieren, 
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interpretation, são usadas  de ambos os modos, e são comuns 
para obras de arte” (INWOOD, 2002, p.98). 

Nietzsche considerava todo pensamento e conhecimento como auslegung, 

como uma interpretação no seu sentido mais amplo. Heidegger pactua com este 

modo de pensar de Nietzsche. O ser-aí é um interpretador do real, de modo que 

interpretação e compreensão não são expressões divorciadas, sendo que a 

interpretação cotidiana, “circunvisão”, é anterior tanto à interpretação sistemática 

empreendida pelas ciências humanas como às explicações das ciências naturais. 

Heidegger entende que nós interpretamos a todo instante. De fato, não vemos as 

coisas destituídas de um contexto compreensivo/interpretativo, não escutamos 

puros ruídos ou vemos feixes de luz. Ouvimos o barulho de gente (ou alguém) 

andando, de uma porta que se fecha, de um grito de dor ou de alegria, ou o 

vermelho sensual de uma luz tímida colocada num bar. Não identificamos 

primeiramente as notas musicais e, sim, a melodia, o seu ritmo, o quanto a 

música é agradável ou não, estimulante ou triste.  

 Convém observar que Heidegger quando desdobra sua analítica do Dasein 

em Ser e tempo, ele fala das estruturas existenciais do Dasein. Dentre elas,  

falamos da compreensão (Verstehen), de modo que “(...)Auslegung não se 

distingue agudamente da compreensão (Verstehen), sendo o seu 

desenvolvimento” (INWOOD, 2002, p.99). Esta indicação nos parece muito 

importante para o entendimento de como podemos situar a interpretação 

(hermenêutica) no pensamento de Heidegger. Se a interpretação não se distingue 

agudamente da compreensão, ela é um desdobramento, um desenvolvimento da 

própria compreensão, o ser-aí é estruturalmente compreensão/interpretação. 

Obviamente que não estamos falando de uma interpretação atrelada a 

posicionamentos teoréticos como veremos no próximo capítulo com relação a 

metapsicologia de Sigmund Freud, a psicanálise. O âmbito da 

compreensão/interpretação desdobra-se em direção a uma analítica do sentido, 

ou seja, seu foco será a explicitação da existência do ser-aí para si mesmo. Se o 

logos como discurso abre o poder de se dizer àquilo que faz ver, “aquilo sobre o 

que se discorre e o faz para quem discorre (médium) e para todos aqueles que 

discursam uns com os outros. O discurso ‘deixa e faz ver” (HEIDEGGER, 1988, 
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pp. 62-63). O que do discurso precisa ser compreendido? Num sentido 

fenomenológico o que esta em jogo é o ser dos entes, ou seja, o sentido daquilo 

sobre o que se discorre.  

“(....)como se mostrou nas considerações precedentes, o que, 
num sentido extraordinário, se mantém velado ou volta novamente 
a encobrir-se ou ainda se mostra desfigurado não este ou aquele 
ente mas o ser dos entes” (Idem, p.66)  

Mas, o ser dos entes manifesta-se em nosso existir através do sentido, 

assim sendo a hermenêutica deve encaminhar-se, ou melhor, a compreensão 

(Verstehen), que é sempre ôntica e ontológica, deve caminhar em direção ao 

sentido daquilo que vivemos.   

“Na interpretação, a compreensão se apropria do que compreendo 
[...]. A interpretação se funda existencialmente na compreensão; a 
compreensão não nasce das interpretação[...] O que está a mão 
se explicita na visão da compreensão’ (ST,148). A compreensão é 
global, a interpretação local. Eu compreendo o mundo à minha 
volta, a cidade, a sala ou o escritório com sua rede de significação 
[Bedeutsamkeit] e conjuntura [Bewandtnis]. Quando eu focalizo 
algum ente particular eu o vejo ‘como uma mesa, uma porta, um 
carro ou uma ponte’ (ST, 149). Eu também o vejo como sendo 
para algo: para comer sobre, para entrar em um quarto, etc. A 
interpretação de um ente torna explícita as suas relações com 
outros itens no ambiente  e com as possibilidades em função das 
quais eu compreendo este  ambiente. Sempre ao lidar com um 
instrumento, eu o vejo como isso-e-aquilo e como sendo para 
algo. Não preciso afirmar que este é o caso. Interpretar algo como 
algo não envolve o como da proposição, o como apofântico42, mas 
o como hermenêutico, o como da interpretação’ (XXI, 187s; (ST, 
158). A interpretação é anterior à proposição e, em Ser e Tempo 
anterior à linguagem. Ver algo sem vê-lo como algo é difícil, não 
natural” (HEIDEGGER apud INWOOD, 2002, p.99).   

Vimos com Heidegger que a compreensão (Verstehen) é anterior à 

interpretação e que ela tem como referência uma apreensão do todo, do modo 

como eu me situo “aqui e agora” que engloba também o já sido e o ir-a-si (futuro) 

e que a interpretação (auslegung) está implicada a um foco particular que 

demarca um para algo, uma finalidade. Este âmbito da interpretação nos coloca 

                                                 
42 “apofântico (gr. apophantikós;  que faz ver, conhecer) Uma proposição apofântica é aquela que 
se limita a fazer uma declaração, afirmativa ou negativa, sem nenhuma preocupação de dar uma 
ordem, de manifestar um desejo ou de interrogar. Ex.: Pedro é grande, ou Pedro não é grande” 
(JAPIASSÚ & MARCONDES, 1996, p.14).  
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imediatamente ligados ao sentido (Sinn), entendido aqui como rumo, direção do 

existir em que um dasein se acha alocado. 

“(....)o sentido é o contexto no qual se mantém a possibilidade de 
compreensão de alguma coisa, sem que ele mesmo seja 
explicitado ou tematicamente visualizado. Sentido significa 
perspectiva do projeto primordial a partir do qual alguma coisa 
pode ser concebida em sua possibilidade como aquilo que ela é. 
O projetar abre-se em possibilidades, isto é, o que possibilita” 
(HEIDEGGER, 1998, p.118).     

Ao tocarmos na questão do sentido, como um contexto no qual se mantém a 

compreensão de alguma coisa, vemos que o sentido nem sempre se mostra com 

clareza e nitidez. Freqüentemente nos perguntamos, afinal, o que o artista quis 

dizer com tal instalação, ou com determinada pintura, o que a pessoa quer dizer 

com certo comportamento ou sintoma, entre tantos modos de ocultamento do 

sentido. Com relação aos textos e aos filmes nos perguntamos sobre o sentido 

daquela fala ou daquele comportamento, nas nossas conversas após ter assistido 

a um filme ou a uma peça de teatro nos surpreendemos com as diferentes 

perspectivas que cada um retém em relação àquilo que foi visto. A palavra alemã  

Deuten, Deutung, aponta para uma condição interessante, ela sugere uma 

intuição ou uma inferência  inspirada, baseada em nada além de um sinal. São, 

sem dúvida, a presença desses sinais que nos encaminham para um 

desvelamento do sentido daquilo que se vive, daquilo que se apresenta a nós. O 

âmbito da hermenêutica nos coloca diante da importante arte de interpretarmos, 

ou seja, de desvelarmos o sentido do ser. 

“Correspondente à compreensão e à Auslegung é Sinn, ‘sentido’, 
ou significado. O que se compreende possui Sinn, embora o que 
se compreende seja o ente e não o seu Sinn. As coisas não 
possuem Sinn separado da compreensão ou falta de 
compreensão de Dasein” (Idem, ibidem, p.100). 

Dirá Heidegger em Ser e tempo: “(...)apenas o Dasein pode ter sentido ou 

não ter sentido” (ST,151). A nossa compreensão (Verstehen) já está sempre 

alocada num sentido, desde a perspectiva mais simples e cotidiana de identificar 

uma cor, um som até a possibilidade de adentrarmos no sentido de um sonho, 

quer seja um devaneio ou um sonho que pertence ao mundo onírico. Nossos 

comportamentos estão suportados por sentidos que podem ser claros para nós ou 
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obscuros, encobertos. Toda a clínica psicanalítica desenvolveu-se em busca da 

explicitação dos sintomas neuróticos cujo sentido se mantinha encoberto. Neste 

sentido podemos falar de uma prática hermenêutica ou de uma hermenêutica 

psicanalítica cujo propósito voltou-se para a tentativa de explicitar o sentido 

desses sintomas “neuróticos”.  

No capítulo seguinte cuidaremos deste assunto com melhor 

contextualização, mas podemos dizer que essa hermenêutica constituída a partir 

da metapsicologia criada por Sigmund Freud, recebe uma crítica dos que 

professam a hermenêutica daseinsanalítica. Tal critica tem por base o 

entendimento de que a hermenêutica psicanalítica está ancorada numa 

metapsicologia do psiquismo humano, constituída  por explicações mecanicistas, 

ou seja,  por forças, energias, pulsões, resistências, projeções, transferências 

bem como em instâncias psíquicas e complexos, entendimentos estes distantes 

da existência do ser-aí.  

“Em relação ao termo hermenêutica, Heidegger não o emprega no 
significado moderno; emprega-o ligado ao seu significado original, 
isto é, como interpretação, como comunicação. E o que ele visa 
nessa interpretação é a facticidade da existência.  

A existência, em seu próprio caráter ou estrutura de ser, é aí, é o 
aí, é ser-aí. E o modo ou o ‘como’ ela é tendo de ser ‘em cad 
caso’. A expressão facticidade significa que a existência é sempre 
esta, a minha, a de cada um; é cada um de nós que é lançado na 
existência, no ser-possibilidade de si mesmo, no ter de arcar com 
o seu existir.  

Sendo facticamente o aí, a existência interpreta, a partir de si 
mesa e para si mesma, seu ser-aí.  

A facticidade da existência é não só suscetível de interpretação, 
mas também necessita de interpretação; ela é na interpretação” 
(em fase de elaboração)43. 

 

                                                 
43 SAPIENZA, Bile Tatit, 2007 -O texto citado é de um livro que está em fase de publicação pela 
Editora Escuta – São Paulo e tem como titulo: Do desabrigo à confiança – Daseinsanalyse e 
terapia. Bile é autora de dois outros livros: Conversa sobre terapia, pela EDUC/PAULUS 2004 e 
como co-autora do livro Na presença do sentido, também pelas mesmas editoras em 2004. Estas 
observações da autora tem como referencia o livro de HEIDEGGER, m. (1999) Ontology – The 
Hermeneutics of facticity. Trad. John van Buren. Bloomington, Indiana. Indiana University Press.  
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As observações da autora estão ancoradas no livro Ontologia – A 

hermenêutica da facticidade de Heidegger e o que se observa é que encontramso 

dois níveis de aplicação de uma hermenêutica. Heidegger em Ser e tempo (1927) 

move-se em direção a uma hermenêutica voltada para a perspectiva ontológica 

procurando explicitar o sentido do ser neste âmbito de possibilidades, uma outro 

recurso da hermenêutica é aquele enredado em cada caso, ou seja, de uma 

hermenêutica  cuja tarefa é a de tornar a existência acessível a ela mesma.  

“Caberá a hermenêutica da facticidade a tarefa de perseguir e 
encontrar alienação de si mesmo em que o Dasein é enredado, 
isto é, a tarefa de fazer o Dasein, que é em cada  caso, acessível 
a ele mesmo com relação ao caráter de seu ser, de comunicar 
Dasein a si mesmo” (Idem, ibidem).  

O projeto pedagógico sustentado pelo entendimento da hermenêutica em 

Heidegger terá como foco uma analítica da existência que se transforma numa 

analítica do sentido, daquilo que se propõe como tema para uma orientação 

pedagógica, ou para desvelar âmbitos de seu modo de ser dentro de uma 

instalação imprópria ou própria. Para o pedagogo o foco de seu trabalho é a 

pessoa que o procura porque é a existência dele que está precisando ser 

cuidada. “É o seu ser, é o sentido de sua vida que está em jogo, que precisa ser 

mais bem compreendido...”(Idem, ibidem).     
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CAPÍTULO III - SELBSTWELT44 – o mundo do si-mesmo 

O CONHECIMENTO DE SI MESMO E O AUTO-ENGANO 

Conforme anunciamos na introdução desta tese, optamos por apresentar 

nossas idéias a respeito de uma “Pedagogia da Desconstrução”, organizando-as 

didaticamente em torno do conceito de mundo e subdividindo-o em três níveis: 

SELBSTWELT, o mundo-do-si, o mundo do Ich-Selbst – eu-mesmo;  MITWELT, o 

mundo compartilhado, o mundo do co-existir, onde encontramos o estudante, o 

professor, o parente, os outros; o UMWELT, o mundo ambiente, onde encontramos 

coisas materiais e idealidades. Este recurso já fora utilizado por Heidegger antes 

mesmo de Ser e tempo (1927) e também pelo psiquiatra e terapeuta suíço Ludwing 

Binswanger na descrição/compreensão da condição patológica de seus pacientes. 

Neste Capítulo III nós nos dedicaremos ao SELBSTWELT, o mundo do si-mesmo.    

Em Ser e tempo (1927), Heidegger emprega os termos “selbst” (próprio)  e 

“eigen” e seus derivados Selbst-sein; Selbstheit, das Selbst, Selbigkeit, sendo que 

os mesmos não devem ser interpretados em qualquer sentido ou acepção 

psicológica ou antropológica, como por exemplo: o que entendemos por 

personalidade, por consciência ou inconsciente, conforme observa Márcia de Sá 

Cavalcante em sua nota explicativa nº34 na tradução de Ser e tempo45.  

“(....)Selbst e Eigen - Ambos referem-se ao mesmo  processo 
ontológico de comunhão e individuação, universalidade e 
singularidade, autenticidade e propriedade, com suas respectivas 
tensões” (CAVALCANTE, 1988, p.319). 

Mas, de que tensões estamos falando?  

A tensão entre a condição fática46 de estarmos lançados num contexto 

comum que nos enreda e nos nivela e no qual nos encontramos abrigados pela 

                                                 
44

 Ich-Selbst – Eu-mesmo. 
45 Tradução publicada pela Editora Vozes – Petrópolis, em 1988, Parte I. 
46 facticidade (do lat. Factitius). “Minha facticidade, quer dizer, o fato de que as coisas estão aí, 
simplesmente como são, sem necessidade nem a possibilidade de ser de outra forma”. Assim, minha 
consciência é chamada a apreender-se a si mesma como um simples fato (daí o nome facticidade), 
fato anterior e irredutível a toda idéia de necessidade é, em sua contingência, absurda, e as coisas 
estão aí sem necessidade, e eu entre elas” (JAPIASSÚ & MARCONDES, 1996, p.98) 
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sensação de um comum pertencimento e também diante da possibilidade de nos 

individualizarmos, ou seja, de podermos ser-si-mesmo-próprio.  

Que compreensão nós temos desse nivelamento, desse enredo comum 

que nos abriga?   

“Em nossa vida cotidiana, manuseamos objetos, estamos 
empenhados em resolver problemas práticos, refletimos sobre 
questões teóricas, fazemos operações matemáticas, falamos com 
os outros sempre em conformidade com a situação. Falamos, 
compreendemos e agimos de modo semi-automático, sem nos 
darmos conta de como esses comportamentos saem de nós. É 
como ser falado pela fala comum que nos atravessa, ser agido por 
modelos de ação que nos comandam. O agir desliza na 
familiaridade do já sempre conhecido e posto. Nascemos num 
mundo já interpretado e organizado. Somos introduzidos pela fala 
pública, numa dessas formas de organização: sua lógica, seus 
valores, códigos de ação, esquemas prontos. Quase um script a 
ser repetido. Aí dentro, submetido aos comandos pragmáticos e 
valorativos o ser-aí existe familiarmente abrigado na sua pertença 
ao público, ao que é de todos. Heidegger diz que vivemos 
cotidianamente no modo de ser ‘não si mesmo’, isto é, na 
impropriedade” (OLIVERIA DIAS, 1984, p.131).  

Esse enredo comum do todos nós...ninguém constitui o modo de ser 

cotidiano do ser-aí; tal abrigo pode encobrir a tarefa existencial do ser-aí poder 

recortar um sentido próprio para sua existência, uma vez que ele se enreda num 

sentido comum a todos – impessoal (das Man). Ter que ser e poder ser é a 

angústia humana. Justamente porque o ser-aí não possui uma natureza já dada, 

determinando sua trajetória, ele será aquilo que ele faz de si, pois sua essência é 

a sua existência. Seu enredo é aberto às possibilidades de ser, mais ainda, “tendo 

que ser”, pois uma vez lançado (facticidade) no mundo ele deverá decidir sobre si. 

Até mesmo a possibilidade de negar-se como existente, suicidando-se ou 

negando-se a escolher, na verdade não são condições negadoras, mas, sim, 

afirmadoras de uma posição, de uma decisão. Elas somente serão possíveis 

como ato de liberdade que nos constitui. Como dizia Sartre, o homem é livre na 

raiz, ele somente não é livre para uma coisa - para não deixar de ser livre. 

Mas, seguindo nossa citação, o homem enredado neste script comum, 

neste enredo do todos nós...ninguém levou Heidegger a afirmar que: ”vivemos 

cotidianamente no modo de ser ‘não si mesmo’, isto é na impropriedade”, ou seja, 
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no modo de ser de não-ser-si-mesmo-próprio. O conceito de impropriedade em 

Heidegger é uma estrutura ontológica de ser do ser-aí. Ela constitui nosso modo 

de ser de modo que a possibilidade do próprio se dará em meio à impropriedade. 

Mas como foram construídas essas observações de Heidegger? 

No Capítulo IV de Ser e tempo, denominado O ser-no-mundo como ser-

com e ser-próprio. O “impessoal”, Heidegger coloca em questão a evidência 

ôntica de que eu sou um eu distinto dos outros. Heidegger está, nesse capítulo, 

dedicando-se a entender quem é este ente, o ser-aí? No, entanto, o próprio 

Heidegger anuncia que essa questão já fora preliminarmente explicitada no 

parágrafo nono, vejamos: 

“O ente que temos a tarefa de analisar somos nós mesmos. O ser 
deste ente é sempre e cada vez meu. Em seu ser, isto é, sendo, 
este ente se comporta com o seu ser. Como um ente deste seu 
ser, a pre-sença [ser-aí] se entrega à responsabilidade de assumir 
o seu próprio ser. O ser é o que neste ente está em jogo. Desta 
característica da pre-sença [ser-aí] resultam duas coisas: 

1.A ‘essência’ deste ente está em ter que ser. A qüididade 
(essentia) deste ente, na medida em que se possa falar dela, há 
de ser concebida a partir de seu ser (existência). Neste propósito, 
é tarefa ontológica mostrar que, se escolhemos a palavra 
existência para designar o ser deste ente, esta não pode ter o 
significado ontológico do termo tradicional existentia. Para a 
ontologia tradicional, existentia designa o mesmo que ser 
simplesmente dado, modo de ser que não pertence à essência do 
ente dotado do caráter de presença. Evita-se uma confusão 
usando a expressão interpretativa ser simplesmente dado. Para 
designar existência e reservando-se existência como 
determinação ontológica exclusiva da pre-sença. A ‘essência’ da 
pre-sença está em sua existência. As características que se 
podem extrair deste ente não são, portanto, ‘propriedades 
simplesmente dadas de um ente simplesmente dado que possui 
esta ou aquela ‘configuração’. As características constitutivas da 
pre-sença são sempre modos possíveis de ser e somente isso. 
Toda modalidade de ser deste ente é primordialmente ser. Por 
isso, o termo ‘pre-sença’, reservado para designa-lo, não exprime 
a sua qüididade como mesa, casa, árvore, mas, sim, ser” 
(HEIDEGGER, 1988, pp.77-78). 

Nessa afirmação, Heidegger enfatiza a condição de que o ser deste ente é 

sempre e cada vez meu, o pensador observa com isto que o âmbito da  

responsabilidade do ser-aí está em assumir o seu próprio ser, ou de assumir a 
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sua condição de poder-ser.  Heidegger vai além e nos diz que o ser deste ente 

está sempre em jogo. Como podemos entender isto? 

Uma vez que o ser-aí diferentemente dos entes cuja constituição fazem 

com que eles sejam simplesmente dados como uma cadeira, uma mesa, uma 

árvore, o ser-aí como existente configura-se com um poder-ser, ou seja, em 

termos de possibilidades de ser.  É a partir desta compreensão que não podemos 

tomar a palavra Selbst e seus derivados por designações antropológicas ou 

psicológicas como consciência, inconsciente ou personalidade, conforme 

pudemos observar no início deste capítulo, com a nota explicativa de  Márcia de 

Sá Cavalcante. Creio que o filósofo existencialista francês Jean-Paul Sartre pode 

trazer à luz esta constituição do ser-aí ao dizer que o homem é aquilo que ele 

empreende, que ele faz de si. Este âmbito da liberdade de poder-ser resulta 

dessa compreensão de que a essência do homem é a sua existência.  

Heidegger problematiza essa questão no parágrafo 25, ao observar que: 

“(...)Pode ser  que o quem da presença cotidiana não seja sempre justamente eu 

mesmo” (HEIDEGGER, 1988, p.166). 

“A evidência ôntica da afirmação de que sou eu que sempre sou a 
pre-sença47 não  deve fazer pensar que, com isso, já se delineou 
inequivocamente o caminho de uma interpretação ontológica do 
que assim ‘é dado’. Permanece questionável até mesmo se o 
conteúdo ôntico dessa afirmação reproduz, de forma adequada, o 
teor fenomenal da pre-sença cotidiana. Pode ser que o quem da 
pre-sença cotidiana não seja sempre justamente eu mesmo”  
(HEIDEGGER, 1988, pp.165-166).   

Que compreensão permite a Heidegger pôr em dúvida a evidência ôntica 

de que eu sou este ente?  “(...)do ponto de vista ôntico, sempre se pode dizer com 

razão que ‘eu’ sou este ente?”(Idem , p.167).     

Heidegger continua: 

“(....)No entanto, a analítica ontológica que utiliza este tipo de 
afirmação de que eu sou este ente deve fazê-lo com reservas de 
princípio. O ‘eu’ só pode ser entendido no sentido de uma 

                                                 
47 Mantivemos a tradução de Dasein para a língua portuguesa por pre-sença. A nota (N1) das 
notas explicativas contidas no primeiro volume da tradução de Ser e tempo, da página 309 a  325, 
explicita a opção da tradutora em utilizar o termo pre-sença em lugar de ser-aí.  
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indicação formal não constringente de algo que, em cada contexto 
ontológico-fenomenal, pode talvez se revelar como o ‘seu 
contrário’. Nesse caso, o ‘não eu’ não diz, de forma alguma, um 
ente em sua essência desprovido de ‘eu’, mas indica um 
determinado modo de ser do próprio ‘eu’ como, por exemplo, a 
perda de si próprio” (HEIDEGGER, 1988, p.167). 

Partindo desta colocação, sob o ponto de vista ontológico, trata-se de 

contemplarmos não a possibilidade de um “não eu”, pois, como diz Heidegger, 

este não eu, não seria alguém desprovido de “eu”, mas, sim, um modo de ser do 

próprio “eu”. Nossa discussão desdobra-se agora em direção à tentativa de 

explicitarmos como o ser-aí pode perder-se de si próprio, uma vez que, no final da 

citação, o que está em jogo é esta possibilidade, a possibilidade do ser-aí perder-

se de si mesmo.  

Esta questão é complexa, uma vez que envolve uma série de questões que 

pretendemos alinhavar aos poucos. A primeira delas é o conceito de 

impropriedade presente na ontologia de Heidegger, tal conceito não pode ser, 

como muitas vezes é, interpretado negativamente, pois ele reflete uma condição 

existencial da qual não podemos escapar na sua radicalidade. Pudemos assinalar 

que o ser-aí é lançado na condição fática de nos encontrarmos num mundo já 

dado, interpretado, ou seja, as coisas nos são apresentadas já nos seus 

contextos de significação e sentidos e alocadas num contexto histórico, inclusive 

nos modos como a linguagem se dá e se articula a própria compreensão de 

mundo pelo ser-aí. 

“(....)a linguagem comum já articula e explicita as possibilidades 
de ser em geral. Ela regula e distribui a própria compreensão, 
contém especificações de planos públicos de ação e dos 
procedimentos de uso à mão, assim como fornece panoramas 
(übersichte) prontos sobre os contextos de significações” 
(LOPARIC, apud  Oliveira Dias, 1984, p.131). 

Esse enredo comum que nos envolve é instalado pela força da linguagem 

que é imperiosa, uma vez que ela traça o mundo da palavra pronta, explicitando 

as possibilidades do ser-aí em geral. Esse contexto nivelador veiculado pela 

linguagem que distribui a própria compreensão mostra-se positivo também, pois 

ele oferece parâmetros à existência dos homens em contextos que podemos 

facilmente reconhecer, desde as operações mais simples com as coisas, como, 
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por exemplo, como se martela, como se escrevem as configurações mais 

complexas, como operamos um computador, um aparelho de ressonância 

magnética para aqueles que são técnicos especializados nesse assunto.   

O dia-a-dia dos homens é sustentado por aquilo que Heidegger denominou 

conexões instrumentais, ou seja, regras de uso e lida, e é através da 

comunicação que este modo de ser junto às coisas é possibilitado. Assim como 

os instrumentos de nosso dia-a-dia são também orientados por regras comuns, 

como as placas de trânsito, os semáforos, o calendário, o tempo dos calendários 

e o tempo cronometrado pelos relógios. É nesse contexto impessoal (das Man) 

que diz respeito a todos nós ninguém que o conceito de impropriedade aparece 

em Heidegger.       

Mas o que acontece com a evidência ôntica “de que este ente é um eu e 

não um outro?”  

“(....)o pronome “eu” mascara o si-mesmo inautêntico, impróprio, o 
impessoal e anônimo outro, que nos furta a nós mesmos, e que é, 
para dizê-lo numa terminologia antropológico-sociológica, 
compatível com o alcance da analítica, a pseudo natureza coletiva 
do Dasein, a sua máscara como ente social, ator subordinado a 
um papel coercivo que o identifica”(NUNES, 1986, p.132). 

Creio que o professor Nunes foi feliz em dizer que o pronome “eu” mascara 

o si-mesmo impróprio. Nós nos concebemos como próprios, sem sequer nos 

darmos conta da tessitura desse enredo comum, que nos envolve e nos absorve 

em scripts já delineados e a serem repetidos, em esquemas e modos de ser que 

são uniformizantes. Diz ainda o prof. Benedito Nunes:  

“(....)O si-mesmo (die Selbsthei), o quem do Dasein, (eigentlichen 
Selbstseinkönnen), só podemos alcançá-lo na situação extrema 
da angústia, fora da cápsula protetora do Eu cotidiano, já excedido 
pelo caráter antecipador do seu projeto e pelo caráter fático do 
seu-lançado no mundo” (Idem, ibidem). 

Nessas breves indicações do professor Benedito Nunes, nós podemos 

auscultar que a possibilidade do próprio se dá em meio a uma abertura 
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privilegiada48 que concerne somente ao ser-aí, que é a disposição para a 

angústia. Vive-se a angústia como uma experiência de ruptura da instalação 

familiarizada e protegida do ser-aí junto aos outros, revelando o “nada”, não como 

ausência de entes, mas como esgarçamento de toda vinculação que faça 

sentido49.  O vazio (nada) experimentado pela angústia é justamente o vazio da 

retração do sentido, nada mais clama, nada mais diz, ao mesmo tempo que fica 

claro o quanto o existir humano está ancorado no sentido50, quer seja ele 

impróprio ou próprio.  

Procuramos salientar a vinculação do sentimento de angústia com o 

sentido, mas permanece sem explicitação a relação entre a disposição da 

angústia e a possibilidade do próprio.   

Cabe-nos salientar que o contexto de impropriedade é, na maioria das 

vezes, requerido pelo ser-aí, mesmo que esta condição não lhe esteja clara, no 

sentido de querer ter consciência dela.  Na impropriedade o ser-aí encontra 

abrigo, acolhimento, pois a sensação de pertencimento lhe alivia a condição 

existencial de ter que ser e de poder ser, ou seja, de tomar a vida sob seu 

encargo, responsabilidade e compromisso. 

 De que modo podemos pensar o sentimento de angústia como uma 

abertura privilegiada ou, conforme o professor Nunes, de que o “si-mesmo 

somente podemos alcançá-lo na condição extrema da angústia?” 

Se o sentimento de angústia surge como retração do sentido, como ruptura 

da familiaridade em que o ser-aí se achava alocado, a angústia abre o ser-aí para  
                                                 
48 A expressão privilegiada refere-se à condição desta experiência do nada enquanto ruptura do 
sentido em que o ser-aí estava alocado, abrindo, assim, a possibilidade de o ser-aí recortar um 
sentido próprio para sua existência (descobrir-se). 
49 No volume II da tradução de Ser e tempo para a língua portuguesa, Heidegger fala sobre o 
sentido: “...sentido é o contexto no qual se mantém  a possibilidade de compreensão de alguma 
coisa, sem que ele mesmo seja explicitado ou, tematicamente, visualizado. Sentido significa a 
perspectiva do projeto primordial a partir do qual alguma coisa pode ser concebida em sua 
possibilidade como aquilo que é. O projetar abre possibilidades, isto é, o que possibilita... Dizer 
que este ente tem sentido ‘significa’ que ele se tornou acessível em seu ser, que só então, 
projetado em sua perspectiva, ele propriamente’tem sentido’. O ente só tem sentido porque, 
previamente em seu ser, ele se faz compreensível no projeto ontológico, isto é, a partir da 
perspectiva do ser. É o projeto primordial da compreensão do ser que ‘dá’ sentido” (HEIDEGGER, 
1990, pp. 117-118).  
50 O termo sentido (Sinn em alemão) quer dizer “indo em uma determinada direção”, “estando a 
caminho de algum lugar”. 
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“si-mesmo”. Neste momento o ser-aí vive a condição de sua individualidade 

extrema, ele está no cerne da sua condição existencial que é a de ser suportado 

por um sentido. Tal condição extrema nos aproxima da morte em vida e o ser-aí 

não pode demorar-se muito nesta condição, pois ela é expressão de um 

dilaceramento, de uma inospitabilidade radical. Como a angústia põe o ser-aí 

diante de si, isto não quer dizer necessariamente que este escancaramento, como 

a nossa condição de existência, faz com que o ser-aí engaje-se na possibilidade 

de recortar um sentido próprio para sua existência. Ele, o ser-aí, pode voltar para 

o modo impróprio de estar no mundo. Mas quando o professor Nunes fala que o 

“si-mesmo” somente podemos alcançá-lo na situação extrema da angústia, de 

fato, é nesta condição que a angústia abre o ser-aí para si-mesmo. A angústia, 

como abertura, mostra-se privilegiada justamente por colocar o ser-aí diante de si 

e abre com isto a possibilidade do ser-aí recortar um sentido próprio para sua 

existência, que consistirá no empunhamento, na apropriação de uma escolha (um 

modo de ser). Creio que podemos nos aproximar dessa condição existencial, 

tomando alguns exemplos para maior esclarecimento. 

No livro, A certeza do agora, de autoria do filósofo e escritor Juliano 

Pessanha, encontramos indicações interessantes que podem nos esclarecer a 

respeito desses dois âmbitos: do próprio e da impropriedade. A certeza do agora 

faz parte de uma trilogia bastante criativa que tem outros dois títulos: A sabedoria 

do nunca e a  Ignorância do sempre. O autor  faz referência a Franz Kafka, 

citando-o: 

“(....) Estando de ânimo baixo, passei em revista todos os desejos 
que gostaria de realizar na vida. Descobri que o mais importante, 
ou o mais agradável, seria o de ter chegado à compreensão do 
sentido da existência, demonstrando que a vida, ainda que 
mantendo sua ascensão e declínios naturais, deveria ser ao 
mesmo tempo, e não menos claramente, entendida como um 
nada, um sonho, uma obscura flutuação no espaço” (KAFKA, 
apud PESSANHA, 2002, p.85).  

O autor comenta essas referências, dizendo:  

“Kafka morreu em 1923, aos 41 anos de idade, e eu sempre fiquei 
pensando no que teria acontecido a ele caso tivesse sobrevivido 
mais alguns anos e tivesse podido ler o Ser e tempo de 
Heidegger. Digo isso porque, nessa obra, Heidegger oferece uma 
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descrição da condição humana bastante próxima do que é dito 
nas linhas de Kafka, a saber, que nossa existência não é redutível 
ao elemento vivo; que ela é uma relação com o nada e sobre ele 
flutua num espaço sem raiz. Foi mesmo a partir da leitura de 
Heidegger e desse trecho de Kafka que veio-me a imagem de 
uma teia de aranha na noite como uma imagem-síntese do 
acontecer existencial do homem. Ela guarda com rigor a 
precariedade e a fragilidade de um ente suspenso no abismo da 
noite, bem como o lugar encontrado para não despencar. A 
relação com a noite fala de uma singularização negativa que é 
universal e implica todos nós aqui, agora, e em outras culturas. A 
singularização positiva diz de como cada um de nós dependurou-
se nalgum lugar a fim de afastar a constante e permanente falta 
de lugar. Esse segundo momento diz respeito à singularização 
positiva, pois, ainda que todos lidemos com a impossibilidade e 
com a falta de lugar, as possibilitações e os lugares que 
encontramos são singulares e dizem respeito de um devir-fulano e 
de um devir-sicrano”  (PESSANHA, 2002, pp.85-86). 

A imagem-síntese proposta pelo autor possibilita-nos dar os primeiros 

passos em direção ao entendimento do que Heidegger propõe quando utiliza a 

expressão “poder-ser-si-mesmo-próprio” ou, como refere Pessanha, “uma 

singularização positiva”. As preocupações de Kafka quanto à compreensão do 

sentido de uma existência como sendo uma tarefa de maior importância também 

acometeram  outros grandes pensadores.  

William James (1842-1910), filósofo e psicólogo norte-americano, viveu 

grande parte de sua existência oprimido pela melancolia e pela falta de saúde e 

depressão. Particularmente entre os vinte e os quarenta anos, período este em 

que James esteve muitas vezes na iminência do suicídio, ele escrevia 

seguidamente sobre seu anseio de que “alguém lhe desse uma razão para 

desejar viver quatro horas mais”. Mais tarde ele escreve em seu diário: “meu 

primeiro ato de vontade livre é acreditar em vontade livre” (JAMES, apud MAY, 

1974, p.6). May comenta tais posicionamentos de James dizendo: “(....)Por isso 

ele agiu na crença de que o que interessa não é que alguém lhe dê uma razão, 

mas que ele crie o significado de sua vida por um ato de vontade” (MAY, 1974, 

p.6). 

James passou a administrar melhor suas depressões ao assumir posições 

que fossem significativas e firmadas por um ato de vontade. O posicionamento de 

James, ao indagar sobre uma razão para desejar viver, encontra ressonância nas 
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inquietações de Kafka quando este se pergunta pelo sentido da existência. Em 

James a pergunta pelo sentido orienta-se pela crença de uma vontade que possa 

se exercer livremente, ou seja, pela busca de um posicionamento pessoal diante 

desta inquietação, posição esta construída por si mesmo. Do mesmo modo, 

podemos dizer que as preocupações de Kafka não poderiam ser respondidas em 

termos gerais, indagando: qual o sentido da existência? A resposta existencial a 

essa questão converge para a articulação fática de que somos lançados em um 

mundo (natalidade) e que, a partir desta condição e sabendo da nossa 

mortalidade (ser-para-a-morte), possamos empunhar um modo de ser, um 

sentido, mesmo que este seja  a expressão de uma inquietude, como diz 

Pessanha, “o lugar onde plantamos nossa inquietude”. 

 Quando Pessanha fala de uma singularização negativa, nos convocando 

para a imagem do homem dependurado numa teia, ela nos remete aos modos 

impróprios de relacionamento com a vida em que o ser-aí enredado por este solo 

comum do “todos nós ninguém” pega carona num sentido coletivo de viver 

segundo as prescrições daquele contexto, daquele modo de ser que se impõe 

como normativo, impessoalizado. Vive-se tal como todos vivem, falam e 

perseguem modos de viver que são comuns a todos, uniformizantes. Muitos 

tornam-se insensíveis à angústia, encobrindo-a por muitos subterfúgios que a vida 

moderna oferece, os modismos, o cultivo do fantástico as grandes festas onde as 

expectativas convergem para os grandes acontecimentos, quando, na verdade, 

tudo se repete com o mesmo enfado.  As drogas compõem este mundo da 

dispersão, há até drogas que são específicas e que promovem mais e mais 

dispersão como, por exemplo,  o êxtase (fora de si). 

 Ainda falando do âmbito da impropriedade do próprio, podemos tomar 

como exemplo o filme “As Horas”, dirigido por Stephen Daldry (2002, EUA), pois 

ele é bastante elucidativo em relação a esses dois âmbitos, se seguirmos a 

trajetória existencial de seus personagens.  

 Trata-se de um filme que marca três épocas com três mulheres em três 

histórias que se entrelaçam e se transformam sob a influência de uma grande 

obra literária de Virginia Woolf – A senhora Dalloway. Uma das personagens, 
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Laura Brown, vivia em Los Angeles nos anos 1940/50 sob a atmosfera próspera 

(pós-guerra) dos EUA. Laura tem um filho, Richard, com aproximadamente seis 

anos de idade e um marido apaixonado e comprometido com o casamento. Laura, 

no entanto, sente-se angustiada, sua fisionomia é de abatimento, seus gestos são 

titubeantes e apresenta um humor, uma disposição de ânimo marcadamente 

depressivo. Fica evidente o seu desconforto nesse estilo de vida – uma vida sem 

sentido para ela. Em uma das cenas, seu marido diz como a encontrou na 

Universidade e que já era uma pessoa quieta, intimista, certamente angustiada, 

em direção à procura de si e que se embalou no amor e no projeto dele em 

direção às realizações já prescritas pelos cronogramas públicos, cujas agendas 

prevêem estudo, profissionalização, casamento, filhos, netos e uma boa 

aposentadoria. Laura Brown é escolhida embora escolhesse sem se apropriar 

dessa escolha. Sua vida será marcada pelo desconforto, pela angústia do 

convívio pesado de ter que corresponder às solicitações do marido. Laura já 

estava grávida de seu segundo filho, uma menina. Embora lhe fosse fácil ter 

filhos, ou seja, engravidar, conceber a maternidade (ser mãe) não lhe era nada 

fácil e pensava muito em suicídio, chegando a planejá-lo com todo cuidado, mas 

não consegue fazê-lo. Nas cenas finais do filme há um encontro de Laura com 

Clarissa Vaughan, outra personagem do filme, uma mulher já madura moradora 

em Nova Iorque, no ano de 2001, na qual se explicita sua opção pela vida e pelo 

abandono da família. Clarissa havia sido namorada do filho de Laura, Richard 

escritor e poeta que vivia isoladamente em seu pequeno apartamento, com AIDS. 

Richard abandonara Clarissa tempos atrás e passara a viver uma relação 

homossexual, relação esta que terminara também havia algum tempo. Clarissa 

passou a cuidar de Richard numa relação tensa e também angustiada, uma vez 

que era do interesse dele não mais viver.  Richard comete o suicídio no dia em 

que Clarissa lhe preparava uma festa em comemoração ao recebimento de um 

grande prêmio pelo conjunto de sua obra poético/literária. Laura diz a Clarissa no 

encontro após a morte de seu filho que optara pela vida, na época em que 

abandonou a família, tal opção envolvia o abandono daquela vida da qual não 

conseguira se apropriar. Era isso ou a morte.   
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 Pessanha, quando nos aproxima de sua imagem síntese sobre a 

existência humana, proclama a necessidade de encontrarmos um lugar, mesmo 

que este seja o lugar onde possamos plantar a nossa inquietude, o lugar onde 

cada um de nós dependurou-se na teia a fim de afastar a constante falta de lugar. 

Para Laura, escolher a vida não significava apropriar-se de um modo de vida em 

que ela mesma se iludiu e que se constituía pela falta absoluta de familiaridade e 

de proximidade (de sentido). As conseqüências foram trágicas, se pegarmos a 

história de Richard, de sua irmã e de seu ex-marido, mas também não podemos 

imputar-lhe culpa no sentido de uma análise determinista linear do tipo causa e 

efeito. As pessoas envolvidas também não conseguiram erigir um projeto 

existencial que pudesse, por exemplo, elaborar esse abandono no 

reconhecimento dos seus limites,  sejam eles patológicos ou não.     

 Podemos dizer que a condição do ser-aí de poder-ser-si-mesmo-próprio 

mantém uma relação estreita com a angústia, uma vez que tal sentimento abre a 

possibilidade do ser-aí confrontar-se consigo mesmo. Diante da angústia, o 

vozerio da falação pública e dos modos de entretenimento e enredamento se 

escondem acanhados. A experiência da ruptura do sentido paralisa o movimento 

da impropriedade. Assim podemos entender o drama da personagem Laura 

Brown como a angústia vivida por Kafka, por James, já instalados na indagação 

por um sentido.  

 Sob o ponto de vista de um horizonte pedagógico, creio que as palavras da 

professora Dulce Mara Critelli possam nos orientar neste sentido. 

“Esse ser quem somos, próprio, precisa ser aprendido, isto é, 
precisamos aprender a deixar de ser quem somos, 
impropriamente, para aprendermos a ser quem, propriamente, 
podemos ser. Aprender a ser quem nós mesmos, propriamente, 
podemos ser: apesar, independentemente, ou mesmo por causa 
dos outros. O encontro ou a aprendizagem de ser quem 
propriamente nós somos é um acontecimento que se abre como 
uma compreensão, como um dar-se conta de que fomos o que os 
outros (quaisquer, definidos, vários, inclusive em situações 
peculiares, personais ou institucionais) quiseram, determinaram 
que fôssemos, influenciaram-nos” (CRITELLI, 1996, p.122-123). 

Um primeiro e significativo passo é a descoberta por meio de nossos 

incômodos, daquilo que acolhemos e deixamos que nos influencie. É fundamental 
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para que a possibilidade do próprio se exerça que nós nos apropriemos daquilo 

que nos convoca e nos concerne. Uma escolha empunhada51, a ser exercida pela 

força da expressão alemã “eigens ergriffen”52, que podemos traduzir por 

realmente empunhado. O sentido dessa expressão está implicado às relações em 

que o agir próprio se dá com garra, apropriando-se de algo como observamos nas 

expressões: ‘empunhar a bandeira’ ou ‘de próprio punho”, que envolvem 

responsabilidade, autoria e comoção.  

Apropriar-se de um modo de ser tem o sentido de escolher uma escolha, 

uma vez que escolhemos sempre em segunda mão, pois somente escolhemos 

aquilo que nos convocou, nos tocou (ser). Mas para escolher algo é preciso, como 

vimos, que nós nos apropriemos dessa escolha, que nós escolhamos a escolha 

realizada. Laura Brown, embora tenha dirigido sua vida em direção aos apelos 

comuns e públicos de um modo de ser constituído pelo impessoal (das Man), não 

suportou tal modo de ser. Contemplar a possibilidade do suicídio era uma saída 

para essa condição angustiada e dilacerante, mas, como vimos Laura decide pela 

vida e se apropria dela na condição de uma mulher solitária que trabalha no 

Canadá e vive seu dia-a-dia.   

 Nós pudemos observar, numa das citações anteriores, que Heidegger, ao 

falar a  respeito do eu, salienta que o não eu não se refere a um ente desprovido 

de eu, mas “[...] indica um determinado modo de ser do próprio ‘eu’ como, por 

exemplo, a perda de si próprio” (HEIDEGGER, 1988, p.167). 

 Perder-se de si próprio é uma condição do ser-aí da qual não podemos nos 

eximir, uma vez que ele se dá por força da própria condição do homem como 

existente. Vimos que o sentido (ser dos entes) que sustenta nossos 

comportamentos, sintomas, etc, na maioria das vezes mostra-se encoberto. O 

próprio conceito de fenômeno, para Heidegger, explicitado no parágrafo sétimo de 

Ser e tempo, contempla possibilidade do fenômeno se mostrar nos seus modos 

                                                 
51 Heidegger utiliza-se de uma expressão alemã, eigens ergrifen, que foi traduzida na versão 
espanhola de Sein um Zeit, por realmente empuñado. Esta expressão sugere o sentido de um agir 
próprio, com garra, com responsabilidade e autoria como nas expressões “empunhar  a bandeira” 
ou de “próprio punho” (Cf. Oliveira Dias, 1984, notas ) 
52 Em alemão, griffen (ou ergriffen) tem o sentido literal de agarrar, segurar, empunhar, como o de 
estar tocado. 
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privativos, ou seja, como parecer ser (o equívoco), como aparência e como mera 

aparência. Nesse contexto, podemos auscultar alguns caminhos que permitiriam 

ao ser-aí encontrar-se, estar diante de si, desvelando sentidos para a orientação 

de uma escolha. Um desses caminhos é o que Heidegger apresenta com clamor 

da consciência, o querer ter consciência, ou seja, a possibilidade do ser-aí poder 

auscultar aquilo que mais propriamente lhe concerne, como também a 

possibilidade de o ser-aí se autoconhecer (selbest), exercida por uma 

hermenêutica (interpetação) que contempla a possibilidade de desvelar o sentido 

daquilo que vivemos (desvelar o ser dos entes).  

O conhecimento de nós mesmos já foi proclamado e prescrito pelo mundo 

grego antigo. No Oráculo de Delfos, um oráculo erigido em homenagem ao Deus 

Apolo, havia a emblemática inscrição: “conhece-te a ti mesmo”, e também a 

expressão “nada em excesso”, reproduzindo bem os atributos de Apolo, o deus 

do regramento, do comedimento da beleza e das artes.  

Para que possamos ingressar nesses dois âmbitos, ou seja, do clamor da 

consciência para possibilidade do próprio e da tarefa da fenomenologia em 

direção ao  desvelamento do ser dos entes, ou melhor, do sentido daquilo que se 

oculta, questão fundamental para o processo de conhecimento do ser-aí em 

relação a si-mesmo, é fundamental discorrer sobre dois conceitos que permeiam 

a psicologia, que são o conceito de consciência e de inconsciente tal como este 

se desenvolveu a partir de Theodor Lipps e Sigmund Freud.  

 

3.1. O CLAMOR DA CONSCIÊNCIA PARA O PODER-SER-SI-MESMO-

PRÓPRIO 

Buscaremos aqui desvelar alguns sentidos em que a consciência esteve 

alocada para poder concebê-la dentro de uma nova perspectiva, que podemos 

denominar ontológico-existencial. O referencial para o acesso compreensivo da 

consciência numa perspectiva existencial será a ontologia fundamental de Martin 

Heidegger, presente em Ser e tempo (1927), mais especificamente no segundo 
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capítulo da parte II, da edição traduzida para a língua portuguesa53. Nos 

parágrafos 55 e 56, denominados respectivamente: “Os fundamentos ontológico-

existenciais da consciência” e “O caráter de clamor da consciência”.  

 O significado comum que temos da consciência encontra-se muito bem 

explicitado por Abbagnano no seu dicionário de filosofia: 

“(....)consciência que o homem tem dos próprios estados, 
percepções, idéias, sentimentos, volições, etc., consciência pela 
qual dizemos que um homem ‘está consciente’ ou ‘tem 
consciência’ quando não está dormindo nem desmaiado, nem 
distraído por outros eventos da consideração dos seus modos de 
ser e das suas ações” (ABBAGNANO, 1982, p.171). 

Consciência refere-se, nesse sentido comum, à apreensão de um estado 

de atenção, de que algo se passa conosco, ou seja, sobre nossos sentimentos e 

ações, como também poderia se alocar tendo como visada o outro, os aspectos 

sociais e históricos em que estamos implicados ou aos quais fomos submetidos, 

etc. Neste sentido, não estar “consciente de” assume a conotação de alienação, 

de distanciamento. Tais considerações comuns sobre a consciência não se 

referem somente ao âmbito da compreensão média dos homens, elas também 

influenciaram a psicologia humanista do século XX e, até mesmo, o processo 

psicoterápico. As psicologias e psicoterapias humanistas dão grande ênfase aos 

processos de conscientização (awareness), por exemplo, entrar em contato 

consigo mesmo significa conscientizar-se dos próprios estados emocionais, das 

tensões, experiências, incômodos, bem como do próprio corpo e, até, de relações 

associadas que envolvem nossos conflitos pessoais. Este panorama também 

povoa a psicanálise, mesmo quando se dá ênfase aos conteúdos inconscientes 

cujo modelo se volta para o reprimido, para os recalques. Neste sentido, entrar 

em contado consigo mesmo significa poder descobrir aquilo que se esconde de 

nós mesmos; trata-se, portanto,  de um processo de conscientização.     

 Em termos filosóficos, embora pressuponha esta acepção comum, o 

entendimento da consciência é mais complexo: 

                                                 
53 HEIDEGGER, Martin, 1990. Ser e tempo, parte II. Tradução de Márcia de Sá Cavalcante. 
Petrópolis: Editora Vozes. 
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“(....)é o de uma relação da alma consigo mesma, de uma relação 
intrínseca ao homem, ’interior’ ou ‘espiritual’, pela qual ele pode 
conhecer-se de modo imediato e privilegiado e para isso julgar-se 
de forma segura  e infalível. Trata-se, portanto, de uma noção em 
que o aspecto moral – a  possibilidade de auto-julgar-se – vincula-
se estreitamente ao aspecto teórico, à possibilidade de conhecer-
se de modo direto e infalível “ (Idem, ibidem). 

A idéia de consciência relacionada com a alma, no sentido de uma 

interioridade, ou seja, de um conhecimento de nós mesmos, orientado por uma 

espécie de guia infalível, já estava presente na filosofia medieval, principalmente 

com Sto. Agostinho (354-430) e, no final desse período com Sto. Tomás de 

Aquino (1227-1274). Embora esses filósofos cristãos tinham baseado seus 

pensamentos em  a Platão (427-348 ou 347 a.C.) e Aristóteles (384-322 a.C.), 

respectivamente, eles não advogavam a idéia de uma consciência orientadora, de 

uma interioridade voltada ao julgamento de nós mesmos. O que Platão chama de 

consciência (no sentido de consciência de nossos estados): 

“(....)não é senão lembrança, opinião e raciocínio, isto é, o conjunto 
das atividades cognitivas em geral. E é quase supérfluo observar  
que, Platão insiste no fato de que alguns processos, e em primeiro 
lugar o juízo enquanto se vale  do é ou do não é, não podem atribuir-
se a outro órgão que não a própria alma a qual indague por si só o 
que há de comum nas sensações (Teet., 185 e segs.) não faz 
referência a uma esfera de interioridade, mas entende insistir na 
independência dos processos racionais em relação aos dados 
sensíveis” (PLATÃO, apud ABBAGNANO, 1982, p.172). 

Platão, como vimos de modo breve, situa a consciência na esfera das 

atividades cognitivas, é uma lembrança, um raciocínio, uma opinião acerca de 

algo. O que é importante frisar é a independência dos processos racionais em 

relação aos dados sensíveis, pois esta observação sustenta todo o pensamento 

de Platão. Seu pensamento procurou dar um status superior ao mundo supra-

sensível em detrimento do sensível, de modo que  será através do supra-sensível, 

ou seja, dos processos racionais de um pensamento abstrato, teorético que o 

homem  poderá acender ao mundo das idéias54, tal como vimos.    

                                                 
54 “Em Platão (principalmente em Fédon, República e Parmênides), as idéias são formas, modelos 
perfeitos ou paradigmas, eternos e imutáveis, constituindo um mundo transcendente, do qual os 
objetos concretos do mundo de nossa experiência sensível são cópias ou imagens imperfeitas, 
derivadas das  idéias” (JAPIASSÚ & MARCONDES, 1996, p. 135). 
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Aristóteles compreende a consciência como: 

“(....)consciência das percepções sensíveis, a dos próprios 
sentidos, de modo que, por ex., sentir que se vê pertence ao 
sentido da vista, assim como sentir que se ouve, ao ouvido. Não 
pode ser que a consciência de ver pertença a um sentido diverso 
da vista, já que nesse caso haveria uma infinita série de órgãos 
sensíveis: o sentir que se sente.. que se vê...”(ARISTÓTELES, 
apud ABBAGNANO,  p.172). 

Aristóteles, ao vincular a consciência aos processos perceptivos simples, 

como os sentidos da visão, do olfato, etc., não dá à consciência nenhum atributo 

de interioridade para além dessas percepções ou experiências empíricas. 

Aristóteles, com seu modo de pensar, deu um passo decisivo em direção ao 

pensamento científico – com a preocupação com as primeiras causas e com os 

primeiros princípios de tudo, bem como pela ênfase dada à lógica, distinção entre 

ato e potência, etc.   

Vimos que, para a filosofia moderna contemporânea, o sentido dado à 

consciência envolve também aspectos mais complexos do que as aproximações 

da consciência aos órgãos dos sentidos e às percepções. Abbagnano diz que a 

consciência envolve uma relação da alma consigo mesma, de uma relação 

intrínseca ao homem interior ou espiritual, pela qual ele pode conhecer-se de 

modo imediato e privilegiado e, por isso, julgar-se de forma segura e infalível. 

Trata-se, portanto, de uma noção em que o aspecto moral - a possibilidade de 

autojulgar-se vincula-se estreitamente ao aspecto teórico, a possibilidade de 

conhecer-se de modo direto e infalível. Essas noções apontadas pelo autor 

podem nos dar algumas pistas no sentido de interpretarmos a consciência para 

além do âmbito das constatações e das apreensões perceptivas, ou mesmo, das 

atividades cognitivas enfatizadas por Platão como memória, opinião, juízo. 

Seguindo as referências de Abbagnano: 

“O Cristianismo e o Neoplatonismo entendem a consciência como 
uma relação puramente privada do homem consigo mesmo, isto é, 
de uma relação na qual o homem se desliga das coisas e  dos 
outros e ‘volta para si mesmo’, testemunhando de si para si e 
dando lugar a uma indagação puramente interior na qual ele 
possa  conhecer-se com absoluta verdade e certeza” 
(ABBAGNANO, 1982, p.171). 
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A consciência compreendida como sendo o lócus de um testemunho 

interior privilegiado surge nas filosofias que reconhecem o contraste entre 

interioridade e exterioridade, ou seja, uma certa independência do homem em 

relação às coisas do mundo, por exemplo, em relação à natureza e ao mundo 

sócio-histórico. Prega-se com isto a visão de um homem sábio “para o qual  tal 

relação resulte  indiferente” (Idem , p.172). Vamos seguir algumas indicações que 

possam nos situar melhor sobre essas filosofias que assumem esse contraste 

entre interioridade e exterioridade. 

“(....)Isto ocorre na filosofia pós-aristotélica a começar pelo 
Estoicismo. Sabemos que já Crisipo insistia na distinção entre o 
pensamento e a consciência do pensamento (GALENO, Hipp et 
Plat. Dogm., V, 215). Essa distinção com a qual também como 
com o uso da palavra  consciência em senso específico,  torna-se 
lugar comum da pregação moral-estóica e, em seguida, o tema 
dominante e central da filosofia neoplatônica: a qual acentuou a 
separação do homem e do mundo, e elaborou, portanto, como 
paralelamente fazia o Cristianismo, a noção de um testemunho 
interior privilegiado” (Idem, p.172). 

  A consciência como um movimento voltado para si mesmo, como um 

testemunho privilegiado, identifica-se com a figura do sábio que retira de si 

mesmo aquilo que revelará aos outros, como se neste movimento de interioridade 

ele pudesse encontrar respostas sobre tudo, isolando-se das coisas externas.  

“Esta atitude de auto-auscultação interior que para a filosofia pagã 
era privilégio do sábio, é, ao contrário, na filosofia cristã, acessível 
a todo homem como tal. Sto. Agostinho é quem opera essa 
conversão em termos cristãos, isto é, universalitas, da atitude 
aristocrática do sábio. O homem espiritual de que falava São 
Paulo (I cor.,II.16) é o verdadeiro protagonista da sua filosofia, 
cujo tema fundamental foi expresso pelas célebres palavras: ‘Não 
saias de ti, retorna a ti mesmo, no interior do homem habita a 
verdade e, se encontrares mutável a tua natureza, transcende a ti 
mesmo’” (ABBAGNANO, 1972,  p. 173). 

 Conforme a compreensão fenomenológica desenvolvida por Edmund 

Husserl (1859-1938), somente podemos definir a consciência a partir da noção de 

intencionalidade, ou seja, de que a consciência somente se define como 

consciência de algo, de alguma coisa, não havendo assim consciência sem a 

coisa. Estas afirmações de Husserl já haviam sido ressaltadas por Franz 

Brentano, professor de Husserl, entendimento este que retoma o conceito 
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aristotélico de intencionalidade. Estas concepções fundadoras da Fenomenologia 

como Filosofia de Rigor desconstrói a tendência em se observar a consciência 

como um debruçar-se sobre uma interioridade, mesmo porque não há nenhum 

interior a ser perscrutado. Jean-Paulo Sartre, radicalizando esse conceito de 

consciência da fenomenologia de Husserl, dirá que o homem se conhece lá fora, 

junto às coisas, junto aos outros homens. É desta noção que Sartre falará que o 

homem é um para si, no sentido de que ele é um projeto, um para fora. Mas, 

projeto é aquilo que ainda não é? Sartre reconhece esse âmbito da existência 

como antecipação de nós mesmos e observa que é justamente isto: O homem é 

aquilo que ele não é, ele é projeto.  

  Embora Heidegger esteja inserido no caminho da fenomenologia de 

Husserl, o seu entendimento sobre a consciência ou mais precisamente sobre o 

clamor da consciência, inscreve-se em algumas contribuições oferecidas por 

Sto.Tomás de Aquino, vejamos: Para Sto. Tomás, a consciência é a aplicação de 

um saber a uma ação particular. Ela tem três funções:  

“(....)1.Testemunhar: eu julgo que (não) fiz algo moralmente 
relevante, por exemplo,  xinguei os outros. 2.Restringir e incitar, 
i.e., proibir e comandar; julgo que o que fiz (não) foi bem-feito, 
algo. 3.Desculpar ou acusar, torturar, censurar: julgo que o que fiz 
(não) foi bem-feito. (Summa theologiae, 1ª, 69, 13). Consciência 
não é para São Tomás, uma voz ou uma convocação de (Deus), 
nem envolve uma bifurcação de si mesmo. Consciência é 
simplesmente o raciocínio prático sobre problemas morais, sendo, 
portanto, tão falível como qualquer raciocínio” (INWOOD, 2002, 
p.22). 

Por esse caminho trilhado por Sto. Tomás ele dará relevo às virtudes 

cardeais, ou seja, às virtudes principais da alma que balizaram a conduta 

humana. Está na virtude da Prudentia, a virtude maior dentre as outras três, que 

são: a justiça, a temperança e a fortaleza. A virtude da Prudentia constitui-se pela 

arte de decidir, ela é definida por Sto. Tomás: recta ratio agibilium (a razão reta de 

nosso agir), ou seja, ela nos remete a um processo de discernimento que nos 

permite tomar a decisão correta. A decisão correta será balizada pela razão, pelo 

exercício de habilidades e de hábitos que nos permitirão tomar decisões 

acertadas. Embora Sto. Tomás dá à prudentia um caráter prático, racional, ela 

estará sem dúvida orientada pela capacidade de discenir criticamente e agir em 
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função desses posicionamentos. O exercício da consciência envolve, portanto, 

um âmbito prático. É claro que o âmbito da boa e da má decisão deverão ser 

parametrados pelos cânones da tradição cristã, portanto, de uma moralidade.    

“Heidegger retira consciência e débito do seu contexto ético em 
função de um sentido mais fundamental e existencial: O ser e 
estar em débito, em sentido originário, não pode ser definido pela 
moralidade, porque ela já o pressupõe” (HEIDEGGER, apud  
INWOOD, 2002, p.22). 

Heidegger, neste sentido, difere de Sto.Tomás, embora não da 

‘interpretação ordinária’, ao supor que a consciência envolve uma bifurcação de 

Dasein em um convocador e um convocado.  

 “(....)Dasein divide-se em dois: I.Enreda-se em significativos 
negócios mundanos sob a influência do IMPESSOAL. 
II.Dasein é LANÇADO nu em um mundo vazio e 
insignificante no qual não está em casa, mas sente-se 
estranho. II explica I: a ANGÚSTIA reprimida de Dasein II o 
leva a fugir de si mesmo para o nível I (IMPESSOAL). II 
Também liberta Dasein de I: o nu e sem lar Dasein convoca 
Dasein I. Ele não convoca para nada definido: o nu de 
Dasein II não tem nada definido para dizer. Não prescreve, 
portanto,  um trajeto definido de ação, nem recomenda um 
estado permanente de angústia e estranheza. Convoca 
Dasein I a considerar suas próprias possibilidades , mais do 
que o cardápio oferecido pelo impessoal, e escolher por si 
mesmo o que fazer” (INWOOD, 2002, pp. 22-23).  

Dasein é essencialmente culpado, em Ser e tempo a culpabilidade constitui 

um existencial, ou seja, uma estrutura ontológica de ser do ser-aí. Culpa, no 

alemão Schuld, deriva do antigo alemão Sculd, que significava aquilo que carece, 

falta. Neste sentido o ser-aí enquanto existente é um vir-a-ser, um ir-a-si, como 

observou Sartre, um projeto. Nesta perspectiva, a condição existencial do ser-aí é 

sempre caminhar em direção ao que falta (futuro), falta também articula-se ao 

desejo, uma vez que desejo é sempre aquilo que falta. Este âmbito da 

culpabilidade observada existencialmente (ontologicamente) abre a possibilidade 

de pensarmos nas culpas morais, entre outras faltas. Heidegger, quando medita 

sobre a culpa e a contempla ontologicamente, não a vê na perspectiva  teológica 

do pecado. 
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“(....)Dasein é culpado, mas Dasein I ignora, foge desta culpa. 
Dasein II convida Dasein I para a culpa explícita e autêntica. 
Schuldigsein e seus cognatos possuem quatro sentidos comuns: 
(a) dever algo, ter débitos; (b) ser responsável, culpado, por algo; 
(c) se fazer responsável, punível por ser culpado de (infringir a lei); 
(d) enganar, dever algo aos outros. Heidegger prefere o sentido 
(d), que equivale a: ser fundamento da falta em Dasein de um 
outro, de tal maneira que esse próprio ser determina-se como 
faltoso a partir do seu para quê (ST.282). (Se eu quebro o  nariz 
de alguém, o nariz quebrado é uma falta, e eu também estou 
faltando ou deficiente em vista da falta que  causei). Devemos 
interpretar  isto não no sentido comum, que envolve a falta de 
algum ser-simplesmente-dado ou MANUAL, mas em função da 
existência de Dasein de sua própria existência, e não 
primeiramente da existência dos outros. A culpa existencial é, 
portanto, ser fundamento de um ser (Sein) determinado por um 
não (night, o correlato existencial de uma falta do ser-
simplesmente-dado), i. e., ser fundamento de um nada [nichtigkeit] 
(ST.283)” (INWOOD, 2002, p.23).  

Heidegger encontra tal culpa na estrutura tripla do cuidado/cura (Sorge) do 

ser-aí: A. lançamento, B.existência e C. decadência (queda). A.envolve a 

condição fática do ser-aí, ou seja, de que ele não é responsável por sua própria 

entrada no mundo nem pela situação na qual se encontra; ele não decide de onde 

vai começar nem mesmo se vai começar. Dasein lançado é o  fundamento de B e 

C. B. também envolve a condição de que o ser-aí tem que ser, tem que existir, ou 

seja, tomar o seu ser sob sua responsabilidade. Dasein, neste sentido, com 

existente, não possui uma natureza ou regras ou trajetos intrínsecos para guiá-lo, 

ele é possibilidades de ser – poder-de-ser (projeto). Além disso, a existência  

envolve a rejeição de algumas possibilidades em prol de outras. A. que é Dasein 

II, fundamenta C, a queda de si mesmo para Dasein I; se Dasein não fosse no 

fundo culpado, não poderia sair desta condição nem teria motivo algum para fugir 

dela. Em C. Dasein se refugia no impessoal e se esquece de sua culpa original e 

de suas várias nulidades. 

Mais tarde, Heidegger ainda fala da convocação, especialmente da 

convocação silenciosa: o apelo do ser, o apelo dos homens, deuses, terra e 

mundo uns aos outros, o apelo da poesia a nós e o apelo envolvido no nomear as 

coisas. Na obra de Heidegger posterior a ST, a consciência e culpa 

desempenham, porém, um pequeno papel” (Cf. INWOOD,2002, p.23) 
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     “O querer-ter-consciência significa a presteza da aclamação 
para o ser e estar em débito mais próprio, que sempre já 
determinou, de fato, a pre-sença, antes de toda e qualquer 
culpabilização e depois de sua quitação”(HEIDEGGER, 1990, 
p.99).  

 Como exemplo da aclamação para o ser e estar em débito mais próprio, 

podemos citar as reflexões de Medard Boss desenvolvidas na análise de seu  

atendimento clínico realizado com sua paciente, Dra. Cobbling55, uma médica que 

entrou em surto psicótico com alucinações e delírios e que permaneceu em 

tratamento por muitos anos. Nesse atendimento Boss chega a dizer algo a 

respeito desses delírios e alucinações, cujos sentidos vão se desvelando durante 

o processo psicoterápico, em direção ao mundo da sexualidade e da 

sensualidade não assumidos por essa paciente como algo que lhe concerne. Diz 

Boss:  

“Algo é mandado a ela, procura aí aceitação para a sua presença 
e o seu reconhecimento. É algo do futuro dela que se aproxima, 
vem ao seu encontro, busca ser incluído no seu presente. Este 
‘algo’ é para esta paciente, de modo pré-temático, o âmbito dos 
fenômenos que se desvelam nas formas erótico-corporais do 
relacionar-se humano com o mundo” (BOSS, 2002, p.13). 

Boss se refere ao âmbito dos fenômenos erótico-corporais que na vida da 

paciente não tiveram lugar em razão de uma educação religiosa rígida e de uma 

assepsia em relação a tudo o que concernia o mundo da sexualidade e da 

sensualidade. A paciente desenvolveu-se intelectualmente e nos modos de 

relação pautados pela racionalidade e pelo mundo da medicina. Neste sentido, 

seus conflitos e mesmo seus delírios e alucinações com caráter punitivo e 

acusativo lhe convocam para um âmbito de certo modo negligenciado em relação  

às suas possibilidades de ser. È o futuro, diz Boss, que se aproxima e pede para 

ser incluído na sua existência. Este modo de ver inscreve os sintomas numa 

linguagem de denúncia e de convocação para aquilo que procura aceitação na 

sua vida.  

                                                 
55 Esse nome é fictício e o artigo ao qual fazemos referência denomina-se “A Paciente que ensinou 
o autor a ver e pensar de uma maneira diferente”, publicado na Revista Daseinsanalyse nº11, em 
2002 pela Associação Brasileira de Daseinsanalyse; São Paulo.  
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Uma outra significativa observação de Boss nos esclarece a respeito da 

liberdade que o ser-aí tem de poder, diante das reivindicações daquilo que vem 

ao seu encontro, decidir, escolher responder ou não a essas convocações, mas 

que é necessário admiti-las com sendo da ordem de sua existência, e que tais 

possibilidades podem ser negadas. Sem dúvida, essa possibilidade realiza a  

liberdade do ser-aí de poder esquivar-se daquilo que lhe convoca, não por fuga e, 

sim, por opção, perante  outros sentidos que lhe pareçam mais fortes. 

“Contudo, o ser humano pode também fechar-se diante das 
reivindicações daquilo que vem ao seu encontro. Justamente a 
possibilidade de corresponder ou de esquivar-se àquela 
reivindicação das coisas forma a característica básica  da 
liberdade humana. Mas se ele assume livremente seu estar-
culpado56 diante das possibilidades vitais dadas a ele, se ele se 
decide, neste sentido, a um ter-consciência e um deixar-se usar 
adequado,  então ele não mais experimenta o estar-culpado 
essencial da  existência humana como uma carga e uma opressão 
de culpa” (BOSS, 1975, p.40). 

As duas citações foram colocadas com o propósito de explicitarmos esses 

dois âmbitos: do patológico e da condição sadia, salientando certas condições de 

possibilidades em que o ser-aí pode recusar o atendimento dessas convocações 

diante daquilo que vem ao seu encontro, constituindo, assim, um âmbito da 

repressão, da fuga de si mesmo, levando-o a uma restrição, no caso, uma 

patologia. No segundo exemplo, Boss fala de um querer ter consciência da opção 

de recusa, exercendo-a como ato de liberdade em detrimento de outros sentidos 

que se quer atender ou preservar.   

As indicações que obtivemos neste percurso indagativo sobre a 

consciência e, mais especificamente, sobre o clamor da consciência nos levaram 

a identificar o “querer ter consciência”, cujo significado nos remete para a 

convocação ou aclamação do ser-aí “para o ser e estar em débito mais próprio”. 

Ressalta-se, assim, a condição existencial de que o estar culpado, nesta 

perspectiva, abre o ser-aí para aquilo que lhe concerne, cabendo aos pedagogos 

                                                 
56 Culpa  é aquilo que falta, que carece na língua alemã a palavra schuld realiza bem este sentido. 
De imediato associamos a palavra culpa a aspectos morais, religiosos e às possíveis 
transgressões que cometemos. No seu sentido ontológico-existencial, a culpabilidade é um 
existencial e refere-se à condição estrutural do ser-aí poder estar em falta. Como o ser-aí 
enquanto existente é sempre um ir-a-si, um poder ser, o âmbito da falta o constitui.   
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e àqueles que orientam a relação ensino/aprendizagem, auscultar e discernir as 

aclamações que são frutos de uma culpabilidade própria e aquelas que realizam 

as culpabilizações impróprias, ou seja, aquelas que são frutos das imposições 

impessoais (das Man), quer sejam elas morais, religiosas ou fundadas nas 

agendas públicas que prescrevem como devemos ser.   

  

3.2. SOBRE O CONHECIMENTO DE SI-MESMO E O AUTO-ENGANO 

Falamos da consciência, ou melhor, do clamor da consciência focada, 

como vimos, no estar em débito mais próprio. Neste item refletiremos sobre o 

conceito de inconsciente e como podemos pensá-lo à luz da ontologia de 

Heidegger.  A perspectiva sobre o conhecimento de nós mesmos ganhou um 

outro âmbito a partir das descobertas de Sigmund Freud (1856-1939), ou seja, da 

psicanálise57, sendo que um dos seus principais pilares é o conceito de 

inconsciente. Com o conceito de inconsciente a questão do autoconhecimento 

teve novos desdobramentos, uma vez que a crença  na racionalidade defendida 

pelo iluminismo sofreu abalos diante do  entendimento de que existem conteúdos 

e representações que condicionam nossos comportamentos, dos quais o ser-aí 

em questão nada sabe – são inconscientes. Neste sentido o homem deixa de ser 

o senhor absoluto de sua própria casa, de estar no controle de tudo que acontece 

para ter que se haver com um âmbito cujo modelo envolve o recalque, a 

repressão. Diante da descoberta do inconsciente, Freud desenvolverá modelos 

explicativos, teóricos para sua explicitação e,  posteriormente, uma hermenêutica 

sustentada por essa metapsicologia para sua prática terapêutica.   

   Os modelos heurísticos desenvolvidos por Freud, basicamente a primeira 

e segunda tópica, procuraram explicitar o funcionamento do psiquismo humano a 

partir da experiência clínica de Freud, em decorrência do acompanhamento das 

manifestações sintomáticas da neurose58. O fenômeno da inconsciência é basilar 

para a metapsicologia freudiana, sendo que a tarefa teórica da construção 

                                                 
57 Da metapsicologia de Sigmund Freud.  
58 Essa clínica voltava-se mais especificamente para os sintomas histéricos, a obsessão e a 
compulsão.  
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metapsicológica deteve-se na explicitação dos mecanismos que interagem tanto 

nos sintomas como também na explicitação de como tais conteúdos e 

representações se mantêm velados para o homem. Abre-se com essas noções a 

perspectiva de acesso terapêutico que, em última instância, é uma leitura, uma 

análise da alma humana, um processo de conhecimento e de autoconhecimento 

com fins terapêuticos voltados para a remissão dos sintomas. Esse modelo, 

inicialmente médico, oferecerá subsídios para a compreensão/interpretação do 

homem em diferentes níveis de sua existência, como ocorreu posteriormente com 

a tentativa de se interpretar o sentido de uma produção artística, literária, entre 

outras expressões, em consonância com a biografia do autor. Chegou-se a, e até 

hoje ainda é muito presente, um exagero interpretativo das realizações humanas 

exercido por uma psicologização dessas realizações. 

Para o nosso trabalho, creio ser de fundamental importância que nos 

debrucemos sobre as bases fundadoras da psicanálise para que possamos, 

através da ontologia de Heidegger buscar compreender como o inconsciente 

pode ser pensado, desconstruído dessas referências metafísicas. Ainda mais, em 

detrimento dessa nova compreensão daquilo que se oculta de nós mesmos, que 

hermenêutica poderia nos auxiliar num acesso compreensivo do homem.   

 O itinerário metapsicológico de Freud reconhece59 as contribuições 

significativas do psicólogo e filósofo alemão Theodor Lipps (1851-1914),  o 

primeiro a identificar esse processo, formulando sua compreensão do 

inconsciente do seguinte modo:  “(....)Do inconsciente surge(...) o consciente e 

mergulha de volta ao inconsciente” (LIPPS, apud HOLZHEY-KUNZ, 2004, p.2). 

Freud empregará esta indicação de Lipps para a relação existente entre o pré-

consciente e o consciente na sua primeira tópica, de modo que ele reservará ao 

inconsciente o entendimento de que esta instância psíquica se constituirá por “(...) 

representações que, de maneira alguma, podem se  tornar conscientes por mais 

fortes que elas possam ser” (FREUD, VOL.VIII, p.433). Tal tese mostra-se 

                                                 
59 “No fim da vida, ao refletir sobre a estrutura e a essência da teoria psicanalítica, já plenamente 
constituída, Freud retorna a Lipps para lembrar esse parentesco e reconhecer uma dívida 
intelectual” (Loparic, 2001, p.315) 
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polêmica, pois, como nós poderíamos demonstrar a existência desses conteúdos 

ou representações se eles não podem ter qualquer manifestação?  

“(....)em qual campo deveria ser comprovado que existe um saber do qual o 

homem nada sabe?” (idem, ibidem). Facilmente poderíamos refutar esta tese por 

articular em seu bojo uma contradição lógica. Mas Freud, mantendo-se fiel ao 

fenômeno observado, ou seja, às suas observações clínicas, também assume o 

entendimento de que os sintomas manifestados pelos pacientes, por mais 

deslocados e inadequados que sejam, estão suportados por um sentido que se 

mantém encoberto. A compreensão de que todo e qualquer comportamento 

humano está ancorado num sentido já estava presente nas contribuições de 

Franz Brentano (1838-1917), ou seja, a compreensão de que há uma 

intencionalidade dos atos da consciência.  

Freud continuou suas indagações na tentativa de explicitar o fenômeno do 

ocultamento. Neste sentido, creio que nós podemos seguir o caminho reflexivo 

com algumas alterações de rumo, empreendido pela psicoterapeuta suíça Alice 

Holzhey-Kunz60, que procurou explicitar e ressaltar os impasses em que Freud 

caiu na  tentativa de explicar o conceito de inconsciente, mais especificamente, 

sobre como algo pode se ocultar de nós mesmos. Tais reflexões encontram-se 

num artigo denominado “O assim chamado inconsciente”, traduzido pela 

Associação Brasileira de Daseinsanalyse em 2000. O entendimento da autora 

mostra que a elucidação do conceito de inconsciente torna-se difícil, senão 

impossível, através dos recursos metapsicológicos elaborados por Freud, a saber, 

o conceito de inconsciente que tem como modelo o reprimido/recalque e, 

posteriormente, o conceito de censura como sendo uma instância psíquica que 

legisla sobre o que deve e o que não deve entrar na esfera da consciência. 

Segundo a autora, o entendimento do inconsciente,  como aquilo que se oculta de 

nós mesmos pode ser claramente explicitado pelo conceito de consciência não 

explorado por Freud e, também, pela própria concepção de fenômeno presente 

em Ser e tempo, no parágrafo sétimo.  

                                                 
60 Trata-se de uma psicoterapeuta Daseinsanalista, filiada à INTERNATIONAL FEDERATION OF 
DASEINSANALYSIS, com sede em Zurich - Suíça. Alice Holzhey-Kunz foi aluna do prof. Medard 
Boss e hoje é muito ativa nas suas contribuições para essa abordagem terapêutica vinculada ao 
pensamento de Martin Heidegger.   
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Uma outra dimensão importante para a explicitação daquilo que se encobre 

de nós mesmos é o entendimento de que o existencial da compreensão 

(Verstehen) constitui-se pelo entendimento de que em toda e qualquer 

compreensão ôntica do real há uma inclusão ontológica. Tais indicações são 

suficientemente claras para elucidar o auto-engano ou o encobrimento sem 

precisar lançar mão das instâncias psíquicas criadas por Freud. A autora não tira 

obviamente o mérito de Freud de ter permanecido fiel à descoberta de que algo 

se mantém oculto de nós mesmos e de ter levado a cabo a tentativa de 

explicitação desse fenômeno, mesmo diante dos impasses lógicos que ele 

também pôde observar. O que se abre com essas observações de Holzey-Kunz é 

a possibilidade de uma hermenêutica sustentada pelo entendimento da condição 

do ser-aí envolto numa condição existencial que se mostra frágil diante da não 

previsibilidade e de todas as fragilizações a que estamos submetidos como 

perder, ficar doente, estar sujeito a experiências que possam mudar o rumo de 

nossa existência, etc. Neste sentido toda tentativa de controle sobre nós mesmos 

e sobre os acontecimentos de nossa existência somente pode se ancorar numa 

ilusão de controle e não num controle efetivo. O âmbito desse auto-engano 

(ilusão) traz conseqüências inefáveis ao ser-aí, impondo restrições no modo como 

conduzimos nossa existência.     

Seguindo o itinerário reflexivo que Holzhey-Kunz empreendeu no seu 

artigo, chega-se a uma significativa indagação: “(...)em qual campo deveria ser 

comprovado que existe um saber do qual o homem nada sabe” (HOLZHEY-

KUNZ, 2000, p.2). Vimos que este impasse poderia furtar Freud de continuar suas 

investigações, mas conforme observamos, ele permaneceu fiel ao fenômeno 

observado, caminhando em direção ao conceito de repressão. A questão agora 

converte-se em como explicitar o processo de repressão a partir desse modelo 

psíquico. Como é possível a repressão? É a repressão um processo ativo? Se 

não for, como nós podemos considerar a repressão?  

Se a repressão é um processo ativo, nós deveríamos acessar algo a 

respeito de nós mesmos, por exemplo, que realizamos a repressão, pois ela já 

nos foi consciente de algum modo.  
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“(....)O raciocínio é mais ou mesmo o seguinte. A avó o maltrata 
(João). Ele tem ódio disso, mas deseja um contato com ela. Como 
existe uma censura para tais sentimentos em relação a esse 
parentesco, o rapaz ‘reprime’  os afetos, tornando-os 
‘inconscientes’. Talvez esse mecanismo de ocultar  sexo e raiva 
venha desde a infância. O sonho, como uma das expressões do 
inconsciente, põe à mostra os desejos proibidos” (CANCELLO, 
1991, p.37). 

É preciso observar que reprimir tem o sentido de “prensar de volta o desejo 

para o lugar de onde ele veio” (Idem, p.65). Se o desejo aponta para uma relação 

temporal com o futuro – projeto, reprimir significa reter a possibilidade de exercer 

a raiva e entrar em confronto com a avó, porque isto não é licito, porque não 

devemos odiar a nossa avó, como não devemos odiar nossos pais, etc. Mas se 

reprimir é um fazer ativo, ou seja,  “eu reprimo”, a questão que se coloca é “como 

isto é possível”? Nós precisaríamos ter entrado em contato com esses conteúdos 

(sentimentos/afetos) para prensá-los de volta e, ao mesmo tempo, nos enganar a 

respeito deste fato, tornando, assim, eficiente o processo de repressão, de 

ocultamento. Na verdade temos que nos auto-enganar a respeito daquilo que foi 

realizado por nós, mais ainda, para que o auto-engano seja de fato eficiente, nós 

precisaríamos esquecer que esquecemos. Será isto possível ou recaímos numa 

nova aporia, num impasse lógico. 

 Jean-Paul Sartre, na sua obra principal: O ser e o nada (L’être et le néant), 

publicada em 1943, refere-se ao auto-engano, dizendo: 

“Quando eu minto, eu conheço a verdade que estou deturpando, 
essa mesma verdade que eu, como enganado, que também sou, 
não conheço. Como enganador eu conheço a minha intenção de 
enganar. Quando, porém, sei que quero enganar a mim próprio, 
não tenho mais a possibilidade de me enganar, pois só posso ser 
enganado quando quero saber da verdade” (SARTRE, apud 
HOLHEY-KUNZ, 2000, p. 7)61. 

O engano, a mentira em relação ao outro é perfeitamente plausível, pois no 

nosso coexistir eu posso furtar o outro da verdade que eu sei ou deturpar seus 

conteúdos, buscando auferir algum proveito com essa mentira, mas em relação a 

mim mesmo, conforme nos aponta Sartre, nos encontramos diante de uma 

impossibilidade.  

                                                 
61 A autora refere-se à edição alemã do livro Ser  e nada, de Jean-Paul Sartre, p. 91.  
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“(....)a mentira é um fenômeno normal no âmbito do que 
Heidegger compreende por mit-sein. Supõe com esta noção a 
existência do outro, minha existência implicada ao outro e do outro 
implicada a minha. Assim, não há dificuldade alguma em conceber 
que o mentiroso deva fazer com toda lucidez e proveito da mentira 
e que deva possuir plena compreensão da mentira e da verdade 
que ele altera” (SARTRE, 1972, p.93).  

Se o auto-engano mostra-se somente diante da perspectiva de se querer 

um acesso à verdade, o auto-engano, como condição de quem já esteve diante 

de uma verdade sobre si mesmo, se tornaria impossível. Freud sabia desse 

impasse presente na sua metapsicologia e tenta resolvê-lo criando duas pessoas 

dentro de uma só, tal como vimos na descrição de Sartre, apontando para o co-

existir (mit-sein).  

“Chamamos de inconsciente um acontecimento psicológico, cuja 
existência devemos assumir, porque o deduzimos pelos efeitos, 
mesmo sem nada dele saber. Temos, portanto, em relação a ele, 
o mesmo tipo de relação que temos com um acontecimento 
psicológico em uma outra pessoa, só que (esse) acontecimento se 
dá dentro de nós próprios” (FREUD, apud Holzhey-Kunz, p.7)62 

Neste sentido, observa Holzhey-Kunz, o meu inconsciente me escapa da 

mesma maneira que o interior de um outro homem, por estar fora do meu 

alcance. “Este interior do outro me é fechado porque, eu, por mim mesmo, não 

tenho condições de penetrá-lo” (Idem, p.7). Esta indicação de Freud não resolve a 

aporia antes observada, pois se há duas instâncias psíquicas comparáveis a duas 

pessoas, ou seja, um consciente e um inconsciente, quem é que impediria ou 

deformaria a passagem de certos conteúdos à consciência? Freud, como vimos, 

fala da censura, mas a censura, por sua vez, para exercer a sua função de 

legisladora do que deve ou não ser passado à consciência, deveria ser 

“consciente/inconsciente”, para exercer sua função. Caímos novamente na aporia 

anterior.  

Se porventura seguíssemos um outro caminho, também apontado por nós, 

sugerindo que o processo de repressão fosse passivo, ou seja, ele se dá sem que 

eu saiba sequer que estou reprimindo, então o modelo explicativo da repressão 

torna-se possível, porque consideraria o auto-engano, como ressaltou Sartre, na 

                                                 
62 A autora refere-se à edição alemã das obras completas de Sigmund Freud – VOL XV, p.76. 
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observação de que somente posso me enganar se estou em busca da verdade 

que eu ainda não sei. Neste sentido não recairíamos na aporia antes observada.  

Mas como explicar a repressão dentro deste novo modelo, ou seja, de que ela 

ocorre sem que pensemos algo de volta, para o lugar de onde veio. O verbo 

“prensar” aqui já realiza uma ação em direção a(...). Como podemos pensar a 

repressão como um processo passivo é um outro e significativo impasse em 

direção à explicitação do fenômeno do ocultamento.   

  Freud sabia que as explicações presentes na sua metapsicologia eram 

embrionárias e sujeitas a revisão, mas com a honestidade de um homem de 

ciência permanece  fiel ao fenômeno observado do ocultamento, vinculando-o ao 

conceito de inconsciente.  

“(....)Quero garantir-lhes que essas suposições grosseiras (...) 
contudo, significam uma aproximação bem avançada em direção 
ao estudo da questão” (FREUD, apud HOLZHEY-KUNZ, 2000, 
p.8)63 

Os impasses a que nos referimos até aqui poderiam ser resolvidos se 

Freud não tivesse partido de uma compreensão do consciente como uma 

instância fundada na evidência, ou seja, na transparência do percebido e, 

portanto, na incapacidade de se auto-enganar. Em função da aproximação da 

consciência aos órgãos dos sentidos é que foi necessária a formulação de um in-

consciente. Freud assim se refere ao conceito de consciente: “Nenhuma outra 

senão a de um órgão dos sentidos para percepção de qualidades psíquicas (...) 

(FREUD, apud Holzhey-Kunz, 2000, p.9) II/III-620).  Assim comenta a autora, 

referindo-se a Freud: 

“O consciente é um órgão perceptivo análogo aos órgãos 
sensoriais externos. O mundo externo é dado ao consciente 
através dos órgãos sensoriais. As experiências internas, o 
consciente percebe de maneira imediata. Devido a este caráter de 
imediaticidade algo só se deixa perceber assim como ele se 
mostra de si mesmo. Isto é, o  consciente não se engana em 
relação aos acontecimentos intra-anímicos que ele percebe 
formulado de outra forma: o consciente é transparente a si 
mesmo” (FREUD, apud HOLZHEY-KUNZ, 2000, p.9). 

                                                 
63 Edição alemã das Obras completas de Freud – VOL XI, p.306. 
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A apreensão do mundo exterior ou das experiências internas pela 

consciência se daria de acordo com as apreensões sensíveis ocorridas pelos 

órgãos dos sentidos, de modo que o consciente somente poderia se enganar se 

tais conteúdos já chegassem deformados, alterados ou retidos.  

 

3.3. UMA INTERPRETAÇÃO DO FENÔMENO DO OCULTAMENTO 

FUNDADA NA ONTOLOGIA  DE MARTIN HEIDEGGER  

Com a desconstrução das concepções objetivadas, derivadas de uma 

interpretação entificada do ser, o conceito de homem como sujeito também se 

destrói em favor do Dasein (ser-aí), assim sendo, as noções topográficas 

assumidas como modelos heurísticos para explicar o psiquismo humano, também 

se desconstroem em favor de uma analítica do dasein, desenvolvida em Ser e 

tempo. Tal analítica será realizada por meio de uma fenomenologia investigativa 

desdobrada em alguns existenciais, ou seja, em algumas estruturas ontológicas 

do existir humano, como já pudemos observar. Na questão que concerne à 

resolução dos impasses aqui observados é com relação ao existencial da 

compreensão que vamos nos ater.  

 A compreensão (Verstehen) é uma estrutura ontológica e diz respeito às 

diferentes possibilidades de apreensão das coisas pelo ser-aí. Heidegger dirá que 

originariamente essa estrutura ontológica não se estreita aos limites da razão ou 

da explicação. Na verdade compreender envolve um situar-se do ser-aí em 

relação àquilo que ele encontra, neste sentido Heidegger fala até de uma pré-

compreensão. Cabe-nos também ressaltar que, para Heidegger, a compreensão 

é modulada pelo modo como nos encontramos, ou seja, uma outra estrutura 

existencial que conhecemos onticamente pelo humor, pela disposição de ânimo. 

De fato, quando compreendemos algo, estamos já abertos a uma determinada 

disposição de ânimo e, assim, nossa compreensão se encontra afinada, na 

alegria, na tristeza, na ameaça, entre outros modos de disposição.   

O compreender (Verstehen) também se acha alinhado ao existencial da 

queda (Verfallen), ou seja, nosso compreender se molda aos padrões, aos 
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clichês, às interpretações públicas sobre as coisas, como sobre a sexualidade, 

sobre o melhor modo de nos alimentarmos, sobre as questões científicas, sobre 

os modelos de desenvolvimento, enfim, sobre tudo.   

Com essas primeiras observações podemos nos aproximar do fenômeno 

da auto-compreensão e do auto-engano, uma vez que a compreensão do ser-aí 

será demarcada por essas outras possibilidades enredadas em panoramas 

públicos, impessoais. Assim sendo, a articulação dessas três estruturas 

existenciais (ontológicas), do ser-aí (compreensão/disposição/queda), nos 

permitirão demonstrar como o auto-engano, o ocultamento bem como as 

distorções ocorrem sem recorrermos a um modelo teórico que contemple a 

necessidade de criarmos instâncias psíquicas.  

Toda a compreensão do ser-aí, como vimos, está atrelada a uma certa 

disposição de ânimo (encontrar-se), como também a uma compreensão já 

decaída (Verfallen) na impropriedade. Neste sentido podemos dizer que o ser-aí 

pode se enganar tanto a respeito daquilo que ele procura entender, ou seja, visa a 

desocultar a sua verdade, como em relação a si mesmo. Se nossa compreensão 

se encontra decaída na impropriedade, nós nos compreendemos a partir desses 

referenciais prescritos pela cultura. Assim sendo, o reprimido já está na própria 

cultura, que legisla sobre o que é lícito ou não, sobre o que é desejado ou não. É 

nesta perspectiva que não podemos nos achar invejosos, ou egoístas, entre 

outros modos de ser não valorizados pela cultura. Deste modo o reprimido, como 

modo de ser, já está alinhavado nos modos de como nós devemos nos 

compreender.   

 

3.4. A COMPREENSÃO DO DASEIN É SEMPRE ÔNTICA E ONTOLÓGICA 

- BASES PARA UMA HERMENÊUTICA DO DASEIN. 

Vamos prosseguir com nossas reflexões para que possamos explicitar o 

fenômeno do ocultamento, fenômeno este que, como vimos, abriu a possibilidade 

de uma hermenêutica atrelada aos pressupostos metapsicológicos de Freud. Sem 

dúvida, Freud teve a clareza de assumir a compreensão de que por trás dos 
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sintomas neuróticos há um sentido encoberto, assim, a hermenêutica psicanalítica 

trataria de se aproximar desse sentido oculto, sendo que os limites dessa 

proposta mostra-se na eleição ou na pretensa identificação de que o sentido 

desses encobrimentos acham-se alocados no âmbito da sexualidade, no 

entendimento do complexo de Édipo e sua universalidade, entre outros elementos 

que constituem a metafísica psicanalítica. Vimos que o posicionamento 

Daseinsanalítico muda essa perspectiva ao propor o entendimento da repressão 

como um fenômeno que está implicado à autocompreensão do ser-aí, no sentido 

de que essa compreensão de si se dá também nos modos decaídos, ou seja, 

dentro do âmbito da impropriedade.  

Uma outra significativa contribuição para uma hermenêutica 

Daseinsanalítica situa-se a partir do pensamento de Holzley-Kunz, que reitera a 

indicação de Heidegger de que toda compreensão (Verstehen) do ser-aí, que é 

ôntica e ontológica, ou melhor, de que em toda compreensão ôntica há uma 

inclusão ontológica: 

“A afirmação de que a compreensão é central para o humano ser 
no mundo soa quase que banal. Isso necessita alguma 
explicitação. Dois pontos são importantes: compreender como 
viver inclui mais do que compreender o mundo em que vivemos; 
inclui necessariamente compreender o próprio ser no mundo. 
Compreensão inclui sempre auto-compreensão. Segundo: dizer 
que o Dasein está sempre interpretando seu próprio ser tem um 
duplo significado. Heidegger afirma que a auto-compreensão do 
Dasein é ontica-ontológica. Esta distinção é muito importante  e 
permite-nos especificar o objeto do processo daseinsanalítico: não 
é tanto a compreensão ôntica de si mesmo do dasein, mas sim a 
sua compreensão ontológica de si mesmo. Esta compreensão 
ontológica do próprio ser é o contexto encoberto ao qual 
pertencem os sintomas neuróticos: eles são parte desse  contexto 
e nele têm um papel significativo” (HOLZLEY-KUNZ,2004, p.3). 

Vamos buscar explicitar esses dois âmbitos, a compreensão, ou melhor, a 

autocompreensão ôntica e ontológica: 

“(....)A auto-compreensão ôntica inclui todo o conhecimento sobre 
mim mesmo como esta pessoa individual, nesta situação 
concreta, com esta história particular, com estas capacidades e 
incapacidades específicas, chances e adversidades, projetos de 
futuro, esperanças e medos específicos” (Idem, ibidem). 
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A autocompreensão ôntica aloca o homem nas suas possibilidades 

concretas de realização, como também marca o espaço de um projeto de uma 

perspectiva de vida com seus múltiplos desdobramentos, que incluem também as 

nossas apreensões. A autocompreensão ontológica fala de um conhecimento que 

o ser-aí tem para além das condições individuais, ela coloca o ser-aí diante da 

sua condição como ser humano, refere-se às condições humanas que eu partilho 

com todos os outros. Por exemplo, todos os homens sabem, de algum modo, que 

somos  mortais, que não temos controle sobre o nosso futuro, ou seja, sabemos 

que ele é incerto, por mais que possamos planejar algo, sabemos que 

pertencemos a um sexo  e que somos lançados numa condição social não 

escolhida (facticidade); sabemos que temos que tomar decisões sem saber, no 

entanto, o que é certo e o que é errado; sabemos que não podemos desfazer algo 

que já foi feito; sabemos de nossa vulnerabilidade e dependência junto às 

pessoas que amamos, mas que também podemos ficar sem elas por decisão ou 

por morte, etc.  

Holzley-Kunz mencionadá alguns exemplos de nosso cotidiano a fim de 

observarmos como a nossa compreensão ôntica se dá e a sua inclusão 

ontológica: 

“(....)quando alguém pergunta quantos anos eu tenho, esta 
questão ôntica inclui o conhecimento ontológico de que o tempo 
passa, que viver significa ficar mais velho, ir na direção da própria 
morte, que a vida é transitória. E quando alguém me deseja um 
bom dia, seu desejo inclui o conhecimento ontológico de que 
ninguém sabe o que pode me acontecer hoje, que somos 
basicamente o tempo todo expostos a incertezas sob diferentes 
formas, seja pela má sorte, seja pelos ataques maldosos de 
alguém, seja por perdas inesperadas ou por nossa própria falha. E 
quando eu estou  atrasado para um encontro por causa do trânsito 
e me desculpo pelo meu atraso, esta desculpa inclui o 
conhecimento ontológico de que podemos facilmente nos tornar 
culpados, até por simples circunstâncias; que simplesmente pelo 
nosso viver podemos nos tornar um peso para os outros, 
podemos restringir sua  vidas” (HOLZLEY-KUNZ, 2004, p.4). 

Esses exemplos mostram que nas relações cotidianas do ser-aí com os 

outros as indagações, observações e os cumprimentos realizados nesse âmbito  

ôntico, quer sejam positivos ou negativos, nos remetem às inclusões ontológicas 

que dizem respeito à condição frágil de instalação do ser-aí no mundo, ou seja, 
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nossas vulnerabilidades, como a falta de controle que temos sobre a nossa 

existência. Tais inclusões nem sempre estão claras para o ser-aí, na maioria das 

vezes elas se mantêm veladas, mas são elas que compõem o que entendemos 

como sendo o sentido de nosso existir.  

 A autora faz menção à condição neurótica como sendo uma condição em 

que o Dasein não se acha prisioneiro de uma narrativa deficiente de si mesmo, 

conforme observou Rorty, ao falar da importância de o homem buscar novos e 

inusitados modos de conceber sua vida. Segundo Holzley-Kunz, o que está em 

jogo é a ”(...) insuportável verdade ontológica que ele deseja superar por 

manobras” (Idem, ibidem, p.7). O dasein neurótico busca insistentemente  driblar 

essa verdade ontológica que constitui a nossa condição humana. Nesse sentido, 

podemos entender que o projeto metafísico em direção ao controle e domínio dos 

entes foi uma resposta diante da insegurança do existir. A metafísica procurou 

superar o devir, a transitoriedade dos fenômenos refugiando-se num pensamento 

abstrato, teorético, sustentado por uma interpretação objetivada do ser, realizando 

assim um único sentido, uma única direção em busca da fixidez, da estabilidade 

do conceito, da universalidade, ou seja, das essências ônticas.  

A ilusão vivida pelo indivíduo neurótico se explicita pela tentativa de driblar 

essas inclusões ontológicas para as quais ele se mostra mais sensível. De fato, 

poderíamos nos perguntar: por que um individuo assim  chamado normal fica 

menos tocado por essas vulnerabilidades da nossa condição existencial? A 

resposta que me vêm prontamente é que talvez, o ser-aí sadio confia. Confiar não 

é ter certeza, mas com a confiança abre-se a perspectiva de acreditarmos que 

somos capazes e que tudo poderá dar certo. Uma certa crença nas possibilidades 

que a vida também oferece e que, de fato, contempla muitas realizações. 

A fim de tornar mais claras nossas reflexões em consonâncias com as 

indicações de Holzley-Kunz, vamos nos guiar por um exemplo. Trata-se de 

pensarmos em um caso de hipocondria. Tal comportamento é freqüentemente 

guiado por alguns sinais que o corpo possa dar a respeito de algum indicativo de 

disfunção, como uma dor, um mau funcionamento do intestino, uma pequena 

arritmia, etc. Diante desses sinais do corpo, o hipocondríaco reage procurando 
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meios de se precaver ou de ter controle sobre esses indicativos. Consulta o seu 

médico de confiança, ou se automedica, faz exames clínicos, controla a 

alimentação, entre outras intervenções realizadas com o intuito de controlar e de 

eliminar os incômodos sinais. Suas ações preocupadas estão sustentadas pela 

idéia quase que compulsiva de que tais sinais correspondem a doenças graves 

que ameaçam a sua vida.  A compreensão ontológica que pauta o mundo do 

hipocondríaco é a de que ele está extremamente vulnerável a uma doença que 

pode ser fatal. De certo modo, essa é uma verdade ontológica que acomete a 

todos nós, a diferença entre o indivíduo hipocondríaco e a pessoa considerada 

normal é que ele reage a esta possibilidade como se ela se avizinhasse o tempo 

todo.    

Podemos dizer que a inclusão dessa compreensão ontológica passa para o 

primeiro plano, torna-se figura e não fundo. Neste sentido, o indivíduo neurótico 

tem uma existência restrita diante de suas possibilidades de poder-ser, voltado 

exclusivamente a evitar condições que possam levá-lo a uma maior 

vulnerabilidade, refugiando-se no mundo do controle e da compulsão. Esse 

mesmo modo de ser acomete os neuróticos obsessivos, cujas ritualizações 

povoam seu cotidiano, crentes de que os comportamentos ritualizados, como 

bater na madeira, acender e apagar a luz do quarto repetidamente, entre outros 

comportamentos, cuja visada é ter que realizar estes rituais evitando 

acontecimentos não desejados. Um certo controle sobre esse real 

desassossegado parece pautar estas ações ritualizadas/compulsivas.   

A aproximação do mundo neurótico pode nos esclarecer nitidamente como 

essas inclusões ontológicas são vividas e oferecem parâmetros sobre a condição 

sadia, foco e destinação de nossas intenções pedagógicas, uma vez que nossas 

preocupações voltam-se ao cuidado para com as possibilidades de ser o ser-aí  

para que não caia em restrições.  

    As inclusões ontológicas permitem-nos dizer que o ser-aí pode se auto-

enganar diante delas. Assim sendo, o auto-engano surge como tentativa de 

driblarmos essa nossa condição existencial.  
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3.5. “O QUE SE MANTÉM VELADO  OU VOLTA NOVAMENTE A 

ENCOBRIR-SE NÃO É ESTE OU AQUELE ENTE, MAS O SER DOS 

ENTES”   

O entendimento de que toda compreensão (Verstehen) ôntica realiza uma 

inclusão ontológica, que, como vimos, escancara, coloca o ser-aí, mesmo que de 

modo velado (oculto), diante da sua condição existencial aberta às 

vulnerabilidades, pode nos demonstrar como o auto-engano se dá. Uma outra 

perspectiva de compreensão, também atrelada a essas indicações pode ser 

demonstrada se nos detivermos no parágrafo sétimo de Ser e tempo, parágrafo 

este em que Heidegger discorre sobre o método fenomenológico de investigação.   

“Apreender o ser dos entes e explicar o próprio ser é tarefa da 
ontologia...O uso do termo ontologia não visa a designar uma 
determinada disciplina filosófica dentre outras. Não se pretende, 
de forma alguma, cumprir a tarefa de uma dada disciplina, 
previamente dada. Ao contrário, é a partir da necessidade real de 
determinadas questões e do modo de tratar imposto pelas coisas 
em si mesmas que, em todo caso, uma disciplina pode ser 
elaborada. Com a questão diretriz sobre o sentido do ser, a 
investigação se acha dentro da questão fundamental da filosofia 
em geral. O modo de tratar a questão é fenomenológico” 
(HEIDEGGER, 1988, pp.56-57). 

 Mais adiante, Heidegger dirá que a ontologia somente é possível por meio 

de uma fenomenologia e “Em seu conteúdo, a fenomenologia é a ciência do ser 

dos entes” (Idem, p.68). Caracteriza-se, com estas observações de Heidegger, 

que a fenomenologia constitui-se como um método que tem como visada o ser 

dos entes, ou seja, a explicitação do sentido do ser. 

“Em sentido fenomenológico, fenômeno é somente o que constitui 
o ser, e ser é sempre ser de um ente. É por isso que, ao se visar a 
uma liberação do ser, deve-se preliminarmente  aduzir o próprio 
ente de modo devido” (Idem, p.68).     

Aduzir o ente de modo devido realiza-se a partir de um posicionamento, de 

uma atitude que considera o ente tal como ele se mostra em si mesmo; para isso, 

temos que deixar de lado toda e qualquer interpretação do ente à luz de um 

simbolismo pré-fixado ou por intervenções oriundas de uma teoria, quer seja ela 

psicológica, antropológica, biológica, sociológica, entre outras. O espírito da 
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fenomenologia husserliana é preservado em Heidegger no que se refere à atitude 

fenomenológica de conhecimento sustentada por uma redução fenomenológica, 

ou seja, por uma suspensão dos pré-juízos, dos ‘a prióris’ que condicionam o 

nosso olhar.  Devemos, portanto, aduzir o ente tal como ele se mostra em si 

mesmo para que possamos nos encaminhar em direção ao seu sentido, quer seja 

um sonho, uma vivência, um sintoma, etc.  

“(....)O sentido não aparece por si mesmo, não tem esse poder, mas 

precisa de muitas e muitas aparências para poder manifestar-se” (CRITELLI, 

1996, p.136). 

O que se quer observar com esta citação é que para aduzirmos o sentido 

daquilo que vivemos é preciso considerarmos muitas aparências. As aparências 

aqui observadas referem-se a um modo privativo do fenômeno se mostrar, de 

modo que não estamos falando do caráter essencial do ente tal como a 

perspectiva metafísica interpretou o ser, como o lócus do substancial, do nuclear, 

do permanente e do universal do ente64 em oposição às aparências ou seus 

acidentes. O que está em jogo neste acesso compreensivo ao fenômeno é que, a 

partir destas aparências que são anúncios, são indicações é que podemos 

acessar o sentido daquilo que é vivido e que freqüentemente se oculta. Tal 

ocultamento também não se reduz ao conceito de inconsciente da psicanálise, 

como vimos, cujo modelo é o reprimido. O ocultamento está inscrito no jogo de 

ser-no-mundo, no jogo de trazer à luz, neste fenomênico mostrar-se para um 

olhar e, então, ser o que nesta luz se mostra e o que a desta luz se oculta. 

 Vamos nos deter  mais demoradamente no que estamos designando por 

sentido: 

“Sentido é o contexto no qual se mantém a possibilidade de 
compreensão de alguma coisa, sem que ele mesmo seja 
explicitado ou, tematicamente visualizado... Sentido significa a 
perspectiva de um projeto primordial a partir do qual alguma coisa 
pode ser concebida em sua possibilidade como aquilo que ele é.  
O projetar abre possibilidades, isto é, o que possibilita. Dizer que 
um ente tem sentido significa que ele se tornou acessível em seu 

                                                 
64 “ente é tudo  o que é, o que tem manifestação (uma pedra, um carro, uma emoção, idéia, 
ocorrência...). E manifestação é uma exposição, um mostrar-se do ente, um trazer à luz pra um 
olhar”(CRITELLI, 1996, p.54). 
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ser, que só então, projetado em sua perspectiva, ele propriamente 
tem sentido” (HEIDEGGER, 1990, p.110-117).   

 Creio que alguns exemplos poderão melhor elucidar o que Heidegger 

observa como sendo o contexto no qual algo se mantém como possibilidade de 

compreensão de alguma coisa, sem que ele seja explicitado. Quando um filho, 

ávido por realizar tudo que pode, mostra sua ansiedade e desespero em dar 

conta de tudo, uma mãe sensível diz a ele: Você quer abraçar o mundo; ou calma, 

o mundo não vai acabar amanhã, essas intervenções nos remetem a um sentido 

que se oculta e que, ao mesmo tempo, possibilita esse modo de ser ansioso. O 

que está em jogo é uma pressa, mas uma pressa por que? De fato, o mundo 

pode acabar amanhã para ele se vier a falecer, mas será que não há lugar para a 

confiança? Será que podemos viver com esta pressão constante de que a finitude 

está sempre nos ameaçando? 

Vale lembrar de um sonho apresentado por um paciente do professor  

M.Boss, pois ele é muito significativo no sentido de poder explicitar o que estamos 

denominando por sentido (Sinn – direção do existir). Um jovem médico que vivia 

um grande conflito existencial e o procurou para uma psicoterapia. Seus conflitos 

haviam se intensificado a ponto de entrar num surto psicótico, que depois foi 

superado. O jovem médico acordara assustado diante de uma torre de igreja que 

desmoronava sobre ele. No sonho, pôde ver com nitidez a presença de um 

homem alto, forte, que usava um avental branco e portava um enorme bisturi que, 

com um golpe certeiro desfechado sobre a base da torre da igreja, fez com que 

ela se desmoronasse, caindo sobre ele o sonhador.  

  A investigação fenomenológica inicia-se com a indagação sobre os entes 

(aparências) que comparecem nesse sonho: homem de branco, bisturi, torre da 

igreja sendo cortada e caindo sobre o paciente, etc. Nesse processo 

compreensivo em direção ao significado daquilo que se apresentou no sonho, o 

jovem médico fala do homem de branco como sendo muito próximo da figura de 

um professor de anatomia. Um professor inteligente, que arrogava grandes 

conhecimentos de anatomia e que, por muitas vezes, era uma pessoa irônica. 

Perguntado sobre essa ironia, o paciente relatou que, numa aula inaugural, o 

professor diante do cadáver disse: “eis aqui o homem, onde há lugar para alma? 
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O homem é como um tubo, entra alimento de um lado e sai fezes do outro. 

Indagado sobre como se sentiu diante dessa fala, admite seu incômodo e diz que, 

embora não fosse religioso, ele sempre acreditou que o homem tinha algo a ver 

como o divino, com a transcendência. Pouco a pouco ficará claro o sentido desse 

sonho, que marca o dilaceramento existente entre essas duas perspectivas em 

conflito o homem  na sua condição material, orgânica e fisiológica apresentada 

pela medicina, e o mundo religioso de um homem para além desses limites como 

um filho de Deus.   

 O ser dos entes que se manifesta nesse sonho é desvelado, ressaltando 

um modo de ser desse dasein, cuja existência passa a viver um conflito entre 

duas possibilidades que se mostram excludentes: de um lado, o homem como um 

ser cuja natureza divina fala de uma transcendência articulada a uma idéia de 

alma, de um espírito que nos leva a deus e,  de outro, por um olhar médico 

organicista que vê o homem como feixe de músculos, tecidos e propriedades 

químicas que o transformam num grande tubo digestivo. Todo o percurso 

terapêutico em direção à saída desse impasse deverá perscrutar, penetrar nesse 

diálogo, a fim de um alcance compreensivo próprio. 

 Essas primeiras indicações sobre o que se oculta de nós mesmos acham-

se implicados ao sentido daquilo que vivemos, ou seja, ao horizonte 

compreensivo das inclusões ontológicas que o ser-aí se distancia de uma 

confrontação, quer seja pela tendência de o dasein decair na impessoalidade e ali 

encontrar abrigo, quer  seja pelo empenho driblador em tentar escapar da sua 

indigência, vulnerabilidade, ou seja, da própria insegurança do existir.  

 Heráclito, em seu fragmento 123, diz: “(....) Phýsis krytesthai philei” (....)’ 

a essência das coisas ama ocultar-se’ (....)” (HERÁCLITO, frg. 123, apud 

HEIDEGGER). Se nos reportarmos às indicações presentes no parágrafo sétimo 

de Ser e tempo, poderíamos dizer que o ser dos entes está implicado a esse 

movimento de aparecimento e ocultamento, que aduzir o fenômeno não é uma 

tarefa fácil “...A fenomenologia é necessária justamente porque, de início e na 

maioria das vezes os fenômenos não se dão. O conceito oposto de fenômeno é o 

conceito de encobrimento” (HEIDEGGER, 1988, p.66).  
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Neste sentido, toda a intenção de se acessar o ser dos entes, ou seja, seu 

sentido, é uma tarefa que estará inscrita tanto no método fenomenológico de 

investigação e numa hermenêutica, cujas referências deverão estar aliadas não a 

uma metapsicologia ou às teorias psicológicas metafísicas, mas, sim, a uma 

ontologia que inscreva a compreensão/interpetação do ser-aí no itinerário de uma 

compreensão ôntica e ontológica, nas disposições afetivas e na queda (Verfallen). 

Outros existenciais estarão também implicados a esta hermenêutica, como a 

estrutura do cuidado (Sorge), a temporalidade, a espacialidade, a angústia, a 

culpabilidade existencial e a própria corporeidade, que, como vimos, anuncia o 

ente através de sua aparência nas manifestações corporais dos sintomas.  

 O que se ressalta neste capítulo é que o acesso compreensivo do ser-aí 

deve auscultar o ser dos entes, ou seja, seu sentido. Para tanto, a 

compreensão/interpretação que pauta este acesso compreensivo deve estar 

fundada  nessas indicações significativas, como  vimos, a noção de que em toda 

compreensão (Verstehen)  ôntica há uma inclusão ontológica com a qual nos 

relacionamos de um determinado modo, quer seja na condição sadia ou restrita. 

Um outro âmbito contemplado pelo método fenomenológico e pelo conceito 

mesmo de fenômeno é que o fenômeno, para ser aduzido, exige que nos 

voltemos àquilo que se mostra tal como se mostra, e que as indicações, anúncios, 

sinais (aparências) são fundamentais para que o fenômeno se desvele na sua 

totalidade, na sua verdade (alethéia). A hermenêutica proposta para esse acesso 

compreensivo deverá estar situada nessas indicações da ontologia de Heidegger, 

ou seja, no entendimento de fenômeno como sendo o ser dos entes e na 

compreensão do ser-aí, que é sempre ôntica e ontológica.    
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CAPÍTULO IV - MITWELT – mundo compartilhado 

O SER-AÍ COM OS OUTROS (CO-EXISTIR) 

Neste capítulo nós nos dedicaremos a refletir sobre a relação do ser-aí com 

os outros. Tal reflexão envolverá o âmbito ontológico dessas relações, ou seja, 

pensaremos em termos de possibilidades de ser do ser-aí com os outros, situados 

num contexto de ensino-aprendizagem, orientador e orientando, procurando 

também operar dentro de uma perspectiva ôntica, ou seja, propondo e refletindo 

sobre os modos de relação que nos parecem ser significativos na constituição de 

uma relação pedagógica. Essas atitudes visam a oportunizar condições para que 

o ser-aí possa ir ao encontro daquilo que lhe concerne ser, que ele possa 

desenvolver, ou mesmo descobrir, apropriando-se de suas possibilidades de ser.      

Heidegger, em Ser e tempo (1927), procura, dentre as estruturas 

ontológicas existenciais65 presentes na elaboração da sua Analítica do Dasein, 

um existencial que pudesse ser considerado como “primordial”, como fundante do 

existir humano, não no sentido de que este existencial seja mais importante do 

que os outros, mas que ele possa caracterizar-se como o ser do ser-aí, sua 

essência em termos de possibilidades (ontológica). Essa totalidade estrutural do 

ser-aí, Heidegger a denominará com a palavra “Sorge”, “cura”, cuidado66. 

 Heidegger termina a primeira seção de Ser e tempo refletindo sobre essa 

estrutura fundamental do ser-aí, a “Cura”, preparando, assim, o tema da 

temporalidade que será abordado na segunda seção dessa obra. Pretendemos 

demonstrar, ao longo deste capítulo, como Heidegger chega a essa estrutura 

                                                 
65 Vimos que esses existenciais são:  o compreender; o encontrar-se; a queda; a angústia; a 
culpabilidade; a finitude; a temporalidade; a espacialidade; a corporeidade. Convém observarmos 
que Heidegger não pretendeu esgotar, em Ser  e tempo, essas estruturas ontológicas.   
66 “Sorge” – Esta palavra alemã, presente no sexto capítulo de Ser e tempo (Sein und Zeit), é 
traduzida para o português e para a tradução espanhola por “Cura”. Encontraremos também em 
outros trabalhos, a tradução de Sorge para “cuidado”, “zelo” e “preocupação”. “Sorge” é a estrutura 
fundamental do ser-aí. O ser do ser-aí. Quando Heidegger, em Ser e tempo, dedica-se a refletir 
sobre a relação do ser-aí junto aos entes intramundanos, ele fala que o ser-aí “cuida” dos entes 
que lhes servem para algo, no entanto, ao falar sobre a relação do ser-aí junto aos outros, 
Heidegger diz que diferentemente do cuidado tal como se exerce junto às coisas, o ser-aí 
“preocupa-se” com os outros. Na apresentação do livro Todos nós...ninguém, Spanoudis traduz 
“Fürsorge” por solicitude. 
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ontológica que é a cura (Sorge). A tradução de sorge para a língua portuguesa 

comporta outras aproximações, como: cuidado, zelo, preocupação, solicitude. 

Inicialmente utilizaremos a expressão cuidado e posteriormente, estabeleceremos 

a diferença entre o cuidado como um modo de relação exercida junto ao ente 

intramundano (os úteis) e a preocupação ou solicitude  como um modo que pauta 

a relação com os outros (ser-aí). 

 Nas páginas centrais de Ser e tempo, Heidegger refere-se a um 

testemunho pré-ontológico, para nos aproximar  do ser do ser-aí como 

cura/cuidado. Para isto o pensador cita uma antiga fábula67 de Higino, presente 

em Fausto, de Goethe. A expressão “pré-ontológico” refere-se a uma 

compreensão que historicamente  antecede as referências ontológicas e 

existenciais desdobradas no pensamento de Heidegger, mas que ele toma como 

indicativo relevante  para a  compreensão da constituição do homem à luz deste 

existencial. Vamos reproduzir a fábula tal como ela se encontra em Ser e tempo:  

“(....)Certa vez, atravessando um rio,“cura” viu um pedaço de terra 
argilosa: cogitando, tomou um pedaço e começou a lhe dar forma. 
Enquanto refletia sobre o que criara, interveio Júpiter. A cura 
pediu-lhe que desse espírito à forma de argila, o que ele fez de 
bom grado. A cura quis então dar seu nome ao que tinha dado 
forma, mas Júpiter a proibiu e exigiu que fosse dado o seu nome. 
Enquanto “Cura” e Júpiter disputavam sobre o nome, surgiu 
também a terra (tellus), querendo dar o seu nome, uma vez que 
havia fornecido um pedaço de seu corpo. Os disputantes tomaram 
Saturno como árbitro. Saturno pronunciou a seguinte decisão, 
aparentemente eqüitativa: “Tu, Júpiter, por teres dado o espírito 
deves receber na morte o espírito, e tu, terra, por teres dado o 
corpo, deves receber o corpo. Como, porém, foi a ‘cura’ quem 
primeiro o formou, ele deve pertencer à ‘cura’ enquanto viver. 
Como, no entanto, sobre o nome há disputa, ele deve se chamar 
‘homo’, pois foi feito de húmus (terra)” (HEIDEGGER, 1988, p.264 
-265). 

           A “Cura”, ao encontrar um pedaço de terra argilosa (húmus), foi lhe dando 

uma forma e cogitando sobre o que criara; interveio Júpiter, e a “Cura” pede-lhe 

que lhe dê o espírito (vida). A criatura assim emerge, originando-se da “cura” 

(Sorge) que a confeccionou e do espírito (sopro de vida) ofertado por Júpiter. 
                                                 
67 “(....)Goethe extraiu de Herder  a fábula que consta como sendo a 220 das fábulas de Higino, 
tendo-a trabalhado para a segunda parte de seu Fausto”. Estas referências são citadas de acordo 
com F.Bücheler, Rhrinisches Museum, vol.41 (1886), p.5. (BUCHELER, apud HEIDEGGER, 1988, 
p.263). 
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Num segundo momento, sob o pronunciamento de Saturno, tomado como árbitro, 

diante do impasse em saber a quem pertenceria a “criatura”, o deus do tempo 

(Saturno), dá um tempo, uma duração para a criatura, constituindo-se, a partir daí, 

seu julgamento sem questionamento e decide: “enquanto viver” a criatura será da 

Cura (Sorge), do Cuidado, quando ela morrer, seu espírito retornará a Júpiter, de 

onde veio, e o corpo retornará à terra, húmus, a terra fértil de onde veio. Por meio 

desta fábula antiga  de Higino, Heidegger irá demonstrar como o ser  do ser-aí 

pode ser considerado como cura (Sorge). Cabe-nos perguntar: De que modo o 

existencial da Cura é exercido durante o existir do ser-aí? De que cuidados 

estamos falando?  

 Não podemos tomar a cura (o cuidado) nos seus sentidos positivos ou 

negativos, como um valor, uma vez que nos encontramos diante de uma estrutura 

de  possibilidades, portanto, de uma estrutura ontológica, estamos falando de 

modos de ser sem nenhuma preocupação valorativa. O cuidado (Sorge) envolve 

mais do que um cuidado para com a sobrevivência, condição esta pronunciada 

pelo Deus do tempo ao anunciar a finitude da criatura (morte).  Diz Saturno: 

“quando morrer”, portanto, não há uma determinação a respeito de quando será a 

morte. Por mais que possamos falar em tempo médio de vida, sabemos que essa 

condição pode ser abreviada ou alongada dependendo de inúmeros fatores. 

Estará sob o cuidado do ser-aí a sua vida, mas a estrutura da cura/cuidado não 

se refere somente à vida no seu sentido biológico, de zelar pela possibilidade de 

estar-aí junto aos outros. Quando passamos a entender o homem como dasein, 

como um existente, o que está em jogo é a tarefa de ter que ser e poder ser. 

Neste sentido, o que denominamos cura/cuidado deverá ser exercido diante das 

possibilidades de ser do ser-aí. Neste horizonte, como vimos no capítulo anterior, 

cuidar do sentido estabelece-se como uma condição fundamental, pois situa o 

ser-aí num horizonte e numa perspectiva, num projeto que lhe concerne, que 

pode ser, como vimos, próprio ou impróprio.     

O cuidado/cura se exerce em diferentes direções, desde as realizações 

concretas (ônticas) como o nosso asseio pessoal, cuidados com a alimentação, 

beleza, saúde, cuidados com aqueles que amamos, com a natureza,  como 

também com ]aquilo que nos afeiçoamos, por exemplo, coisas que se referem a 
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nossa história. Cuida-se, fundamentalmente, daquilo que se refere a um plano 

ontológico das possibilidades de ser do ser-aí, como do sentido de sua existência.   

 Como Heidegger demonstra a estrutura da cura (Sorge), como sendo o ser 

do ser-aí, sem o recurso do testemunho pré-ontológico encontrado na fábula de 

Higino?     

Heidegger indaga-se sobre a possibilidade de uma abertura compreensiva 

que fosse privilegiada ao ser-aí. “Existiria, pois, uma disposição compreensiva na 

pre-sença (ser-aí)  em que ela estaria aberta para si de modo privilegiado?” 

(HEIDEGGER, 1988, p. 245).   

“(....)Pertence à estrutura ontológica da presença (ser-aí)68uma 
compreensão do ser, e sendo que a presença está aberta para si 
mesma em seu ser, disposição69e compreensão constituem o 
modo de ser dessa abertura. Existiria, pois, uma disposição 
compreensiva na pre-sença em que ela estaria aberta para si 
mesmo de modo privilegiado?”(Idem, ibidem). 

Heidegger está dizendo que o “aí” do ser-aí ou o “pré” da pre-sença na 

tradução de Dasein,  na publicação brasileira de Ser e tempo, diz respeito a esta 

abertura, dessa clareira onde o ser se dá nas suas diferentes possibilidades de 

desvelamento. O que está em jogo, ou seja, o que constitui o modo de ser dessa 

abertura é o existencial da compreensão (Verstehen), o encontrar-se 

(Befindlichkeit), que podemos aproximar, no seu sentido ôntico, como sendo os 

sentimentos, a disposição de ânimo, nossos humores e afetos e, como veremos 

posteriormente, também a queda, a sujeição (Verfallen) do ser-aí. 

 A pergunta de Heidegger recai sobre o entendimento de que, há uma 

abertura privilegiada, no sentido de se poder colocar o ser-aí diante do si-mesmo.     

Já discorremos sobre essa disposição privilegiada, mas vamos retomá-la para 

explicitar a estrutura desse modo de ser entendido como cura/cuidado.  

                                                 
68 presença – Optou-se, na tradução de Ser e tempo para o português, pelo uso do termo 
“presença” em lugar de Dasein. Como temos optado por traduzi-lo por “ser-aí”, observei entre 
parênteses para fins de esclarecimento.    
69 Disposição é o mesmo que o encontrar-se (Befindlichkeit), uma das estruturas de ser do ser-aí 
juntamente com o compreender (Verstehen). 
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O modo de ser dessa abertura, em que o ser-aí é colocado diante de si 

mesmo, deve ser tal que nele o ser-aí se faça, de certo modo, acessível, de 

maneira mais simples de modo a clarificar a totalidade estrutural do ser que se 

procura. O fenômeno da angústia, como disposição compreensiva, abre o ser-aí 

em relação a si mesmo. Cabe-nos tentar explicitar de que modo isto se dá.  

“(....)Enquanto possibilidade de ser da pre-sença, a angústia, junto 
com a própria  pre-sença que nela se abre, oferece o solo 
fenomenal para  a apreensão explícita da totalidade originária da 
presença. Esse ser desentranha-se como cura” (Idem, ibidem). 

Enquanto possibilidade de ser do ser-aí, a angústia “oferece o solo 

fenomenal para a apreensão explicita da totalidade originária da presença”, este 

ser desentranha-se como cura (Sorge), diz Heidegger. Para entendermos melhor 

esta passagem é preciso observar que o sentimento de angústia nos coloca 

diante do nada, não do nada apreendido intelectualmente, abstratamente, como 

ausência de entes. Diante da impossibilidade de se tornar compreensível, o 

“nada”, por essa via intelectiva, deve ser apreendido existencialmente como uma 

ausência de “mundo”. Vimos, no primeiro capítulo, que “mundo” não deve ser 

entendido como um lugar (espacial) onde estão alocadas as coisas, mas, sim, 

como contextos de relação e sentido em que tudo está alocado e que com as 

quais o ser-aí coexiste. Quando falamos em coisas e também em relação à 

natureza, ou mesmo  nas idéias que se veiculam sobre isso ou aquilo, como a 

própria linguagem que está depositada nas coisas, nomeando-as ou adjetivando-

as, tudo isso constitui  o que entendemos por “mundo”. Tal familiaridade é 

resultado de uma rede de significados e sentidos reconhecidos pelo ser-aí que, 

portanto, o situa. É neste sentido que podemos falar do mundo do médico que 

comporta os locais onde a medicina é exercida, os uniformes, os equipamentos e 

instrumentos médicos como os assuntos e literatura que constituem esse mundo 

e as pessoas que dele participam.  

O sentimento de angústia revela esse mundo que nos é familiar através da 

retração do sentido, ou seja, por meio de uma ruptura do sentido, de algo que nos 

vinculava. Como já pudemos observar, a angústia revela-se como desconexão, 

ruptura, retração da familiaridade, uma vez que o sentido deixa de vigorar. 

Ficamos literalmente desalojados de “mundo”, pois o sentido que antes alinhava 
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nossas ações, nossa compreensão e nossa disposição de ânimo é agora 

aproximada como não tendo mais nada a nos dizer. A linguagem como morada 

do ser se retrai, emudece. É nesse contexto de não familiaridade que a angústia 

revela o quanto a nossa existência é sustentada por um sentido (Sinn = rumo, 

direção do existir). Este sentido pode se realizar na maioria das vezes, no seu 

modo impróprio, ou seja, o ser-aí segue um modo de ser já prescrito por um dado 

contexto de nossa cultura e veiculado pelos modos comuns e medianos de ser. 

Nesta uniformidade, o ser-aí caminha como todos caminham, vive-se como todos 

vivem, não há um recorte de sentido que lhe seja próprio.  

  Diante dessas observações, como podemos refletir sobre o sentimento de 

angústia como uma abertura privilegiada e nos aproximarmos da estrutura 

ontológica da Cura, do Cuidado, como sendo o ser do ser-aí? 

 Nós já pudemos mostrar que o sentimento de angústia, quando rompe 

com a familiaridade, ou seja, com o sentido que até então vigorava, ele põe o ser-

aí diante de si-mesmo, que se confrontando com o seu nada. De tal confronto, 

vimos que o ser-aí pode recortar um sentido próprio para sua existência, 

descobrindo-o e empunhando-o e este é o entendimento que baliza a 

possibilidade do próprio em Heidegger. Pode também o ser-aí cair70 no modo de 

ser impessoal (das Man) – da impropriedade.  

Heidegger observará que o ser-aí experimenta uma inospitalidade 

originária que é própria da condição do ser-aí. Tal inospitalidade é oriunda da 

condição do homem de ser um existente, ou seja, de que sua essência é a sua 

própria existência. Neste sentido ele não é acolhido por determinações que se 

impõem sobre sua vida e lhe dá um rumo e uma natureza tal como ocorre com os 

outros entes. O ser-aí é o único ente que tem o seu ser como questão. Ter o seu 

ser como questão ressalta o âmbito de quem medita sobre seu horizonte, traça 

planos, indaga-se a respeito de sua existência, decepciona-se, sente-se 

entusiasmado, etc. Existir significa estar diante da condição de ter que ser e de 

poder ser. Por mais que o ser-aí é lançado numa determinada condição dada 

                                                 
70 Usei a palavra cair, pois em Ser e tempo, Heidegger contempla esta condição existencial com 
um outro existencial denominado pela expressão alemã Verfallen = queda. 
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(fática), ele também é livre para decidir, escolher, apropriar-se ou não dessa 

tarefa existencial. O sentido não lhe é dado, é preciso descobri-lo ou, como vimos, 

fugir dessa condição caroneando uma condição comum a todos nós, que pode, 

no seu extremo, chegar  à  massificação.  

Heidegger fala da “fuga” e devemos entendê-la na perspectiva de que o 

ser-aí foge da confrontação originária e constituinte de seu ser, que é a de ser um 

existente, portanto, aberto a possibilidades de tomar seu ser como sendo sua 

tarefa existencial. Tal condição lhe é inóspita, justamente por não o acolher como 

faz a natureza em relação aos outros animais, cuja determinação biológica se 

impõe, ditando um modo de ser já dado (sem, liberdade). É importante, no 

entanto, observarmos que o caráter da fuga do ser-aí mantém alguma relação 

com o temor, com uma ameaça, e o que se mostra ameaçador para o ser-aí é 

justamente aquilo que fundamentalmente o constitui, é a ameaça à sua condição 

de ser-no-mundo, ou seja, a angústia. A fuga do ser-aí mostra-se como sendo a 

fuga diante da própria angústia, do “nada”, do vazio que lhe subtrai o “mundo” - a 

significação e o sentido de seu existir (não-ser).   

“(....)O desvio da de-cadência (Verfallen) não é, por conseguinte, 
um fugir que se fundasse numa fuga de algo intramundano. Nesse 
sentido, o desviar-se não possuiria o caráter de fuga, sobretudo 
quando se aviasse para o ente intramundano no sentido de nele 
empenhar-se. Ao contrário, o desvio da de-cadência se funda na 
angústia que, por sua vez, torna possível o temor” (Idem, p.249). 

O ser-aí não foge de algo intramundano, não há um ‘de que’ ele foge no seu 

sentido concreto, embora Heidegger ressalte que o medo é um modo impróprio 

da angústia, ou seja, no medo experimentamos a condição de que o medo estará 

sempre vinculado a um objeto, a um “do que se teme”. Na angústia não há um “do 

quê”, ela é este estar suspenso no vazio, no nada. Estas indicações de Heidegger 

sobre o medo como modo impróprio da angústia explicitam a condição atual dos 

inúmeros sintomas vinculados à fobia, como a síndrome do pânico, entre 

inúmeras fobias, cujo rol de palavras torna-se cada vez mais extenso para 

especificar seu tipo como: agorafobia, claustrofobia, hidrofobia, etc.     

Diante da impossibilidade de o ser-aí angustiar-se, de pôr-se diante do 

nada, o “de que” se teme emerge como tendo um objeto. Mas a angústia evitada 
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pelo ser-aí resulta de sua dificuldade em confrontar-se com sua finitude, com seu 

ser-para-a-morte, para a condição  de não ser, de não mais existir. 

“Já dissemos que toda angústia é fundamentalmente medo da 
morte, do não-poder-mais-estar-aqui; e a morte, perante a 
essencial limitação do ser humano, está, inevitável e 
constantemente, diante de nós” (BOSS, 1972, p.33). 

 A angústia realiza-se como morte em vida, mas pergunta-se Boss: Como 

se explica haver pessoas sem angústia, pessoas que morrem sem angústia? 

 Saindo da possibilidade existencial do encobrimento da angústia pela fuga 

em que o ser-aí  enreda-se no movimento da impropriedade ou pelo medo como 

modo impróprio da angústia, Boss diz: 

“(...)Também parece pertencer à vida humana este contra-poder à 
angústia, que se  manifesta  nos fenômenos do amor, da 
confiança e do estar-abrigado. Não a coragem. Esta só está onde 
ainda domina a angústia. A coragem pode enfrentar a angústia. 
Onde não há angústia a ser superada, não é preciso coragem. 
Mas onde reinam o amor, o estar-abrigado e a confiança, toda 
angústia pode desaparecer” (BOSS, 1972, pp. 33-34). 

Voltamos à nossa indagação inicial sobre o modo como a estrutura 

ontológica da cura/cuidado pode ser demonstrada na ontologia de M. Heidegger. 

Se a abertura privilegiada que abre o ser-aí si mesmo, ao confronto com sua 

condição de ser um existente é a angústia, e a angústia nos remete ao nosso 

nada, ou melhor, à nossa existência como ausência de um fundamento estável, 

como pensar a articulação do cuidado nesse contexto existencial?    

 “(....)Tudo isso significa que o Ser-aí só se funda como uma 
totalidade hermenêutica à medida que vive continuamente a 
possibilidade de não existir-mais. Podemos descrever essa 
condição, dizendo que a fundação do Ser-aí coincide com o seu 
‘desfundamento’, a totalidade hermenêutica do Ser-aí é fundada 
unicamente em relação à sua possibilidade constitutiva de não 
existir mais” (VATTIMO, 1996, p.113-114). 

Heidegger, portanto, observará na segunda seção de Ser e tempo, “que o 

‘mundo’ já é sempre dado ao Ser-aí numa Geworfenheit, ‘projetividade’, histórico 

cultural profundamente ligada à sua mortalidade” (Idem, p.113). O projeto do ser-

aí acha-se intimamente conectado ao seu ser-para-a-morte. “(....)O ser-aí só pode 
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ser uma totalidade antecipando(-se para) a morte” (Idem, ibidem). Neste sentido, 

o “pré” , da pre-sença,  o “aí” do ser-aí, como o “da” do Dasein, constituem-se por 

este pré, por esta condição antecipadora que vê o ser-no-mundo em seu caráter 

mortal, em seu ser-a-para-a-morte. É dessa condição existencial que o ser-aí 

tende a evadir-se,  fugindo  de si. Quando falamos no ser-aí como ser-no-mundo, 

em que ele encontra o mundo no âmbito da familiaridade, situado em meio aos 

contextos de significação e sentido, na verdade, anterior e mais primordial 

condição existencial de ser-no-mundo encontra-se na disposição para a angústia.  

 “(....)Do ponto de vista fenomenal, porém, a cotidianidade dessa 
fuga mostra que a angústia, enquanto disposição fundamental, 
pertence à constituição essencial da pre-sença como ser-no-
mundo” (HEIDEGGER, 1988, p. 253). 

 

4.1. O SER DO SER-AÍ COMO CURA 

 O ser-aí é em sua essência cura/cuidado (Sorge), tal como vimos no 

testemunho pré-ontológico apresentado pela fábula de Higino. O deus do tempo, 

Saturno, ao resolver o impasse entre a cura (sorge), tellus (terra) e Júpiter, diz: 

“enquanto viver a criatura  será da cura, do cuidado”. Heidegger dirá que a 

essência do ser-no-mundo é cura (Sorge). Podemos aproximar essa condição 

existencial através do cotidiano em que o ser-aí se ocupa das coisas com as 

quais se enreda nos seus afazeres (lidas), como também o ser-aí que se 

preocupa (Fürsorge) com os outros, no sentido de ficar apreensivo por, ter 

expectativas, decepções, paciência ou impaciência e até sentir indiferença em 

relação ao outro. Queremos com isso ressaltar que tanto o cuidado como a 

preocupação, envolvem os seus modos deficientes.  

 “(....)Porque , em sua essência, o ser-no-mundo é cura, pode-se 
compreender, nas análises precedentes, o ser junto ao manual 
como ocupação e o ser como co-presença dos outros nos 
encontros dentro do mundo como preocupação. O ser-junto a é 
ocupação porque, enquanto modo de ser-em, determina-se por 
sua estrutura fundamental que é a cura. A cura caracteriza-se não 
somente pela existencialidade, separada da facticidade e de-
cadência, como abrange a unidade dessas determinações 
ontológicas. A cura não indica, portanto, primordial ou 
exclusivamente, uma atitude isolada do eu consigo mesmo. A 
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expressão ‘cura de si mesmo’, de acordo com a analogia de 
ocupação e preocupação, seria tautologia. A cura não pode 
significar uma atitude especial para consigo mesmo porque essa 
atitude já se caracteriza ontologicamente como um preceder a si 
mesma(...)” (HEIDEGGER, 1988, p.257). 

De fato, a cura não pode ser pensada como “uma atitude isolada do eu 

consigo mesmo”, ela perfaz um todo estrutural da condição do homem como 

existente. Este preceder a si mesmo diz que o ser-aí projeta-se em possibilidades 

nas quais a temporalidade futuro (ir-a-si) lhe é primordial. Jean Paul Sartre 

assimila essa indicação ontológica dizendo que o homem é um “para si”. Para não 

significa, para Sartre, um voltar para si, o “para” tem como referência “o fora”, 

para fora, pois é lá fora que podemos nos encontrar junto às coisas e aos outros. 

Tais indicações foram significativas, pois desconstruíram o clima que perdurava 

na Europa no fim do século XIX e começo do século XX , que era o espiritualismo 

francês  concebido no século XVIII e XIX, um misto de iluminismo com as 

influências de Augusto Comte, em  que se acreditava numa interioridade rica, 

interna ao homem, na qual ele pudesse se nutrir, conhecendo-se. O conceito de 

consciência como intencionalidade em Franz Brentano e Edmund Husserl, como 

vimos, foi fundamental para a desconstrução do espiritualismo francês, que 

ofereceu bases para Jean-Paul Sartre conceber o homem como um para-si, como 

projeto.  

  O ser-aí  existe precedendo-se a si mesmo, antecipando-se em relação às 

suas possibilidades, cuidando delas independentemente do modo como esse 

cuidado se exerce. A facticidade do ser-aí determina uma apreensão de si como 

algo já dado, como estando lançado num mundo já posto, constituído. Essa 

condição existencial do ser-aí, aliada à condição da de-cadência, da queda 

(Verfallen), constitui o solo por onde a cura (Sorge) encontra uma unidade e sua 

proveniência perante essas determinações ontológicas da existência. 

 Porque o ser-no-mundo é cura, pode-se compreendê-lo no modo de 

relação do ser-aí junto aos entes. Com relação aos entes intramundanos71, 

podemos dizer que o ser-aí, enredado no seu fazer, na sua lida cotidiana, (que 

                                                 
71 Entes intramundanos é uma expressão usada para as coisas que servem de imediato para algo, 
os utensílios, brinquedos, idéias, crenças, basicamente, o que não se refere aos outros dasein..   
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ele) cuida72, das coisas das quais se ocupa. Diferentemente dos entes 

intramundanos, quando nos referimos aos outros (ser-aí), dizemos que o ser-aí 

“preocupa-se por”, ou lhes é solícito. A solicitude diante dos outros é marcada por 

expectativa, consideração e paciência e até mesmo pela indiferença. Dois modos 

extremos de relação do ser-aí com os outros são contemplados por Heidegger em 

Ser e tempo. Um deles é o “Einspringende Fürsorge”, que quer dizer, literalmente, 

cuidar do outro pulando em cima, protegendo-o, mimando-o, manipulando-o, 

mesmo que de modo sutil. E o outro modo é  o “Vorspringende Fürsorge”, que 

significa pular à frente do outro, antecipar-se no sentido de permitir que o outro 

assuma suas responsabilidades, possibilitando que o outro assuma seus próprios 

caminhos.  Nesses diferentes modos de relação, estamos falando da “Cura”, que 

permeia todos os modos de relação. Essas indicações são fundamentais para que 

possamos falar da relação educador-educando. Toda relação pedagógica deve 

envolver uma preocupação liberadora em detrimento de uma preocupação 

substituidora. Na preocupação  liberadora  o ser-aí abre possibilidades para que  

ser-aí assuma a responsabilidade pelo seu ser.                     

“Do ponto de vista de quem é cuidado no encontro terapêutico 
(educacional)73, o paciente é liberado para poder-ser de modo 
mais próprio. Ou seja, não se estabelece uma relação em que ele 
é dominado ou se torna dependente do outro, pelo contrário, ele é 
convocado a assumir sua condição própria de responsabilidade 
perante si mesmo. Para que o encontro descrito acima possa se 
dar onticamente, já deve haver, na constituição existencial do ser-
aí, a condição ontológica prévia para isso. Fundamentalmente, o 
ser-aí é ser-no-mundo, e isso implica em sempre já ser-em um 
mundo compartilhado junto às coisas na ocupação e sempre já 
ser-com os outros na preocupação. A terapia(educação) existe 
porque o ser-aí somente é de um modo relativamente ao outro.  
Isto é, a terapia, é uma expressão ôntica de um determinado tipo 
de preocupação com o outro” (JARDIM, 2003, p.24). 

 Discute-se muito essa passagem da ontologia de Heidegger para as 

diferentes práticas junto aos outros, como a terapia e mesmo a educação. Se 

Heidegger aborda o ser do ser-aí no âmbito das possibilidades, trazer essas 

aproximações para uma prática não aviltaria a própria ontologia? É importante 

                                                 
72 Cuida – na citação referida, a expressão que identifica a relação do ser-aí junto aos entes 
intramundanos é ocupação. Estamos falando aqui do cuidado no sentido ôntico. 
73 Os parênteses foram colocados por nós com o intuito de assinalar que estamos vinculando à 
relação ensino-aprendizagem.  
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ressaltar que, quando optamos por aproximar o âmbito da compreensão do 

homem como ser-no-mundo para uma prática educacional, certamente estamos 

aqui enfatizando, a partir mesmo dessa ontologia, aspectos que consideramos 

importantes em relação ao desenvolvimento das possibilidades de ser do ser-aí. 

Assim sendo, corremos o risco de propor indicações que possam, muitas vezes, 

não contemplar essa ou aquela possibilidade de ser do ser-aí, mas, ao mesmo 

tempo nos resguardamos diante da concepção ontológica do homem como um 

poder-ser. Neste sentido a preocupação liberadora abre a possibilidade para um 

genuíno poder-ser-si-mesmo-próprio. Quando pensamos em práticas junto aos 

outros, precisamos abdicar a proteção que nos dá o grande guarda-chuva 

ontológico para nos arriscarmos em algumas indicações ônticas, até porque 

nossas práticas se organizam dentro desse âmbito.  

            Vimos, no entanto, que a angústia se angustia por seu ser-no-mundo, ela 

constitui o pré da pre-sença como condição de angustiar-se perante seu estar 

lançado, por ter diante de si a condição de ser-para-a-morte. Neste sentido, o ser-

aí mostra-se estruturalmente como cuidado, cuidando do seu existir, que envolve 

desde os modos mais fundamentais e básicos que concernem à sua 

sobrevivência, como os modos mais sutis que falam de seu sentido de vida e de 

seu poder-ser. É claro que devemos observar, a partir destas considerações, que 

a cura (Sorge) pode ser exercida de diferentes modos, até no modo negligente e 

desatento em que o ser-aí parece não zelar por si mesmo, nem pelos outros ou 

quando se arrisca desmedidamente em todos os níveis.  Pode, sentir-se culpado, 

ouvindo o clamor da consciência em direção às possibilidades que lhe sejam mais 

próprias ou não.  Nossa intenção, neste capítulo, é, uma vez demonstrada a cura 

(Sorge) como sendo o ser do ser-aí, passar do plano ontológico das 

possibilidades para pôr em discussão os planos ônticos que envolvem a relação 

pedagógica orientada por uma pedagogia da desconstrução.  

 

4.2. PEDAGOGIA E O PARADOXO “CONDUÇÃO E NÃO-DIRETIVIDADE”  

 Diante do exposto em relação à estrutura da cura/cuidado (Sorge),  

devemos pensar na relação pedagogo-orientando como uma relação que deve 
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ser pautada por uma preocupação liberadora (Vorspringende Fürsorge), que 

possui o caráter de deixar o outro em seu mais próprio poder-ser. Para tanto é 

necessário, muitas vezes, que o pedagogo provoque ou oportunize condições 

para que o ser-aí possa confrontar-se consigo mesmo com sua angústia, abrindo 

perspectivas de compreensão de seu projeto, de suas possibilidades de poder 

ser. Temos de ter em conta os aspectos levantados neste capítulo, que envolvem 

a compreensão de que é difícil para o ser-aí enfrentar a sua condição existencial, 

refugiando-se da apropriação de sua existência, alocando-se em modos 

impróprios, impessoais de ser.  

O professor Boss pôde observar algumas questões que me parecem 

importantes e que não podemos deixar de considerar. Diz ele que um projeto 

existencial pode ser alicerçado por relações nas quais reinam o amor, o estar-

abrigado, relações estas marcadas pela confiança no outro. Não há dúvida de que 

a precariedade e a provisoriedade de nossa condição existencial pode ser aliviada 

nos contextos em que há acolhimento e confiança, nas quais podemos nós nos 

sentir familiarizados, pertencentes. Temos, no entanto, que tomar cuidado para 

com os modos de pertencimentos que se fundam em posicionamentos fortes, ou 

seja, em posicionamentos autoritários, coercitivos e/ou radicais, sensacionalistas 

e sedutores, que possam comprometer a nossa liberdade de poder-ser.  

No ocidente e também no oriente, facilmente podemos testemunhar a 

influência de regimes autoritários, ditatoriais, submetidos a ideologias políticas, 

sócio econômicas e religiosas com posicionamentos muitas vezes radicais, cujas 

conseqüências foram e ainda são nefastas à liberdade e autonomia dos homens. 

Nossa história ocidental foi marcada por muitas guerras e revoluções, nas quais 

onde foram sacrificadas muitas vidas por conta de posicionamentos fortes, 

radicais. As ações da inquisição, do tribunal eclesiástico organizado e mantido por 

longos anos para julgar e punir os crimes contra a fé que perdurou por muitos 

anos, com discriminação, perseguição e abusos. Na revolução francesa, em prol 

da liberdade, da igualdade e da fraternidade, assistimos, à  implementação do 

terror, com a prisão e mais comumente a condenação à morte daqueles que não 

fossem simpatizantes da revolução. As denúncias entre as pessoas geraram um 

clima de apreensão, ameaça e desconfiança com conseqüências 
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desagregadoras, mesmo que houvesse uma proposta revolucionária e positiva 

em relação aos desmandos da nobreza, fomentando a participação dos cidadãos 

na direção do estado.  Passamos por duas grandes guerras sustentadas pelo afã 

de poder e pela implementação de ideologias como ocorrera com o nacional 

socialismo na Alemanha, com a discriminação dos judeus e de outros grupos 

étnicos. A massificação ideológica tornava a grande maioria dos cidadãos, e até 

dos mais jovens, crentes de que ações desmedidas e criminosas eram lícitas, 

portanto, sem culpa diante desses posicionamentos radicais e fanáticos. O 

comunismo na URSS, e mesmo o capitalismo neoliberal nos EUA, a globalização 

do mundo atual e o produtivismo que engendra todo e qualquer instituição são 

formas também de imposição e de desconsideração em relação a outras 

possibilidades de ser.  

Vimos que as pedagogias, ou as “normas” a serem seguidas, mantêm o 

itinerário interpretativo do ser e da verdade. Podemos dizer que a “pedagogia da 

desconstrução” se encaminha em direção a um outro modo de interpretar o ser e 

a verdade, em vista da desconstrução da perspectiva metafísica. Buscamos com 

esta pedagogia a possibilidade de abrir o homem para uma escuta que contemple 

a diferença ontológica entre ser e ente, na qual, ser será focado dentro do âmbito 

de um acontecimento apropriativo, como um dá-se, cuja força reside na condição 

de, nas realizações do ser-aí, manifestar suas possibilidades de ser, apropriando-

se de si mesmo. De certo modo, podemos falar de uma condução “exercida” no 

seu sentido fraco, adjetivo este utilizado pelo filósofo italiano Gianni Vattimo, 

quando  se refere ao seu “pensamento fraco” (pensiero deboli), ou seja, um 

pensamento não mais sustentado por fundamentos que possam legislar sobre o 

real, impondo e exercendo suas intenções de uma maneira que se sobrepõe aos 

outros. Creio que a passagem do ideal epistemológico das teorias que 

sustentaram a “condução” dos homens, dentro de uma perspectiva metafísica, 

devem agora ceder o seu lugar para uma pedagogia voltada para um outro ideal – 

o ideal hermenêutico. 

“(....)Para compreender o sentido desta passagem e, 
eventualmente, extrairmos dela conseqüências no plano 
operativo, é necessário levar em conta o primeiro destes fatores: 
isto é, o fato de que a perda de autoridade do ideal científico de 
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formação ocorre num quadro amplamente determinado pelo fim 
da crença no progresso que, por seu lado, depende da  dissolução 
da idéia de unidade histórica. A hermenêutica apresenta-se  como 
possível sucessora da epistemologia, enquanto ideal diretivo da 
educação, num momento em que a atitude científica característica 
da mentalidade européia da idade moderna se evidencia, 
justamente, como uma aspecto desta mentalidade e nada mais. A 
própria noção de civilização e de cultura, de Bildung74, não pode 
referir inocentemente ao ideal do conhecimento objetivo da 
natureza, considerando como tarefa própria da humanidade etc. 
Bildung e civilização devem ser, neste momento, caracterizados 
em termos hermenêuticos, como a capacidade de se abrir a uma 
pluralidade de paradigmas, a diferentes sistemas de metáforas 
para se falar do mundo” (VATTIMO, 1992, pp.14-15). 

Creio que Vattimo aborda questões contundentes nessas suas 

observações. Talvez a mais polêmica seja, “o fim da crença no progresso”, uma 

vez que, tal posição depende da dissolução da idéia de unidade histórica, em 

consonância com  a perspectiva desenvolvimentista que assumimos. Na verdade, 

sabemos que temos muito a almejar em termos das relações entre os homens e 

suas culturas,  mas temos nos esquecido disso, em função de uma opção de 

desenvolvimento que se reduz aos alcances da tecnologia, ou seja, ao domínio e 

controle dos entes. A passagem para o ideal hermenêutico teria por implicação 

exercer um freio nesta perspectiva desenvolvimentista vinculada ao conforto e ao 

encurtamento das distâncias para pode auscultar a condição de que somente 

podemos pensar em proximidade se mantivermos as diferenças e que para isto 

são necessários recursos pedagógicos que possam articular e contemplar essas 

diferenças. Como diz Vattimo, até o fato de se pensar em novas metáforas. Essas 

idéias de Vattimo são próximas ao que Rorty também argumenta em favor de um 

ideal hermenêutico, ao salientar que: 

“A tentativa de edificar (a nós mesmos ou a outros) pode consistir 
na atividade de estabelecer conexões entre a nossa própria 
cultura e alguma cultura ou período histórico exóticos, ou entre 
nossa própria disciplina e outra disciplina  que pareça perseguir 
alvos incomensuráveis num vocabulário incomensurável. Mas 
pode em vez disso consistir na atividade poiética de cogitar esse 
novos alvos, novas palavras ou novas disciplinas, seguida, por 
assim dizer, pelo inverso da hermenêutica na tentativa de 

                                                 
74 Richard Rorty refere-se à palavra Bildung – “Como’educação’ soa um tanto prosaico demais, e 
Bildung, um tanto estrangeiro demais, irei usar  ‘edificação’ para representar esse projeto de 
encontrar modos novos, melhores, mais interessantes, mais fecundos de falar” (RORTY, 1994, 
p.354). 
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reinterpretar nossas cercanias familiares em termos não familiares 
de nossas novas invenções” (RORTY, 1994, p.354).  

Creio que o que está em jogo nesta nova condução, muito mais do que 

sustentar posições em fundamentos fortes, até doutrinários ou mesmo 

cientificistas, seja ampliar o âmbito da “edificação de nós mesmos”, a partir de 

outros modos de conexões de entendimentos abertos a novas metáforas e a 

modos inusitados de nós nos compreendermos.  Pode consistir, na atividade 

poiética de alocarmos as coisas com as quais dizem de nossa proximidade com o 

céu, a terra, com os divinos e os mortais, tal como Heidegger buscou alocar o ser-

aí para além das imposições ou armação (Gestell) de um pensamento 

condicionado pela técnica moderna, que nos convoca a desvelar o ser dos entes 

atrelado à tríade: exploração, produção e consumo.  

  Retomando o tema das relações entre ensino e aprendizagem ou do 

pedagogo e orientando, algumas importantes contribuições tiveram origem na 

Psicologia Humanista do século XX, mais precisamente nascida a partir dos anos 

50, contribuições estas para a educação e para as práticas clínicas (psicoterapia). 

Um desses significativos representantes foi Carl Rogers (1902-1987)75, um 

psicólogo norte-americano, nascido em Chicago, que desenvolveu ardorosamente 

a idéia de métodos não-diretivos nas terapias e na educação. Esta noção da “não 

diretividade” está sustentada por fundamentos que confiam no processo de auto-

realização/crescimento dos homens, ou seja, num processo de desenvolvimento 

da vida em direção à realização das potencialidades dos organismos. Esses 

fundamentos são certamente polêmicos e não pretendemos assumi-los tal como o 

fez Rogers, pois entendemos que o mais importante das suas contribuições estão 

justamente na configuração das relações de ajuda, ou seja, as atitudes que 

devemos observar no educador para promover mudanças significativas no outro 

em direção à realização de suas possibilidades de ser.  Uma outra contribuição foi 

a noção de “não diretividade”, que posteriormente passou a ser denominada por 

                                                 
75 Carl Rogers desenvolveu fortemente a idéia de autenticidade como uma questão fundamental 
para o desenvolvimento  do indivíduo “(....)Se levássemos realmente a sério a idéia de que cada 
indivíduo deve ter um papel na tomada de decisões, isso mudaria completamente o conceito de 
educação, de negócios e de governo” (ROGERS, apud JAPIASSU & MARCONDES, 1996, p.237). 
As obras principais de Rogers foram: Tornar-se pessoa; Um jeito de ser; Liberdade de aprender 
em nossa década; A pessoa como centro; A consulta psicológica; Psicoterapia e relações 
humanas. 
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Rogers pela  expressão “centrada na pessoa”. De fato, seria muito difícil sustentar 

uma posição não diretiva, como é impossível, a meu ver, sustentar uma 

neutralidade do sujeito em relação ao objeto nas ciências positivas. 

   Pensar numa abordagem centrada na pessoa foi uma solução criativa e 

interessante, uma vez que pode evidenciar que tanto no processo educacional 

como no terapêutico o que está em jogo é o desenvolvimento da autonomia das 

pessoas e a autenticidade das relações. O conceito de aprendizagem significativa 

somente pode se efetivar se houver motivação e envolvimento autêntico do aluno 

com aquilo que ele estuda. O caráter impositivo instrucional cede lugar ao 

acolhimento emocional das pessoas e à aceitação e o respeito para com suas 

possibilidades de ser. Outro. Todo o processo quer seja ele terapêutico ou 

educacional deve estar centrado na pessoa, orientado por suas próprias 

demandas.  Assim sendo, toda  atitude envolvida nessa relação deve respeitar e 

aceitar o outro nas suas diferenças, na sua singularidade (alteridade), de modo 

que essa relação, segundo Rogers, deve contemplar uma postura autêntica e 

congruente por parte do terapeuta/educador, além de ser também constituída por 

uma compreensão empática. Neste sentido o que está em jogo são os 

sentimentos, os afetos, muito mais do que um debate sobre assuntos e 

tematizações de ordem intelectual.  

Antes de prosseguirmos com o  pensamento de Rogers, é importante 

ressaltar que freqüentemente temos mencionado o trabalho psicoterapêutico, que 

é uma prática clínica, e temo buscado fazer relações com a educação. Creio que 

se torna necessário explicitar as possíveis diferenças entre esses dois âmbitos. 

Convém observar que Carl Rogers, como psicólogo, transitou por esses dois 

âmbitos, ressaltando que a atitude do terapeuta e do educador não se distinguem, 

uma vez que, para Rogers, o clima necessário a promover algum tipo de ajuda 

significativa envolve três condições: a autenticidade do terapeuta/educador, 

aceitação/consideração do outro e a compreensão empática. Estamos buscando 

alinhavar esses posicionamentos ônticos dentro da proposta pedagogia da 

desconstrução, visando a relação do educador e do aluno.    
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Creio que, sob o ponto de vista de uma relação pautada por uma 

preocupação liberadora (Vorspringende Fürsorge), ela deve ser exercida nesses 

dois diferentes âmbitos, constituindo-se um denominador comum para essas duas 

práticas. A diferença entre essas duas práticas está alocada nas diferentes 

destinações em que cada prática está inscrita, com suas específicas ações 

interventivas. A ação terapêutica historicamente originou-se de uma preocupação 

clínica, portanto, vinculada a uma prática médica, cuja visada voltava-se para os 

sintomas neuróticos, mais especificamente a histeria e a compulsão. Mais tarde 

essas práticas clínicas passaram a se preocupar com os quadros 

psicopatológicos mais graves, como as psicoses, entre outros transtornos de 

personalidade.   

Diante desse contexto médico, o tratamento se achava vinculado à idéia de 

remissão dos sintomas, ajudando, assim, as pessoas nos seus sofrimentos. 

Somente mais contemporaneamente, numa história há um pouco mais de um 

século, as psicoterapias foram descobertas como práticas vinculadas ao 

crescimento pessoal, ao desenvolvimento das possibilidades do ser-aí, voltadas, 

por exemplo, para o conhecimento de si mesmo e para melhorar a qualidade de 

vida das pessoas, desenvolvimento da comunicabilidade, expressão dos afetos, 

criatividade, reorientar projetos existenciais, etc. É neste contexto que conceitos e 

técnicas clínicas penetraram no mundo das empresas e de outras instituições, 

como da própria escola.  

Quando assumimos nesta tese, a posição de que uma pedagogia da 

desconstrução deve transitar pelo caminho do autoconhecimento, da busca e do 

cuidado para com o sentido da existência, entre outros caminhos, em busca de 

um outro modo de relacionamento junto às coisas e aos outros os métodos e 

atitudes, do pedagogo situa-se muito próximo das práticas clínicas. Devemos, 

apenas, para efeito de distinção, observar que o setting terapêutico é outro, pois 

envolve um trabalho estabelecido com sessões semanais, com sessões de 

cinqüenta minutos, etc. O trabalho pedagógico que ora propomos se realizaria em 

oficinas de artes, entre outros modos de relação em grupo, cuja finalidade seria 

criar condições para um determinado fazer conjunto. Será esta a nossa tentativa 

de contribuição para uma práxis pedagógica orientada por essas idéias. 
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Certamente, poderíamos contemplar outros âmbitos de atuação ligados a 

sensibilizar professores quanto aos limites dos projetos educacionais sustentados 

pelo pensamento metafísico e sobre os alertas a respeito das imposições 

apresentadas pelo mundo da técnica moderna e da ciência atual.  

As psicologias humanistas, embora se voltem para o desenvolvimento das 

potencialidades humanas como criatividade, espontaneidade, livre expressão dos 

sentimentos, conscientização, liderança, trabalho cooperativo, entre tantos outros 

referenciais, acabam por promover, quando vinculadas às empresas e às escolas, 

outros requisitos valorizados pelos determinantes do produtivismo e, portanto, da 

eficiência contemporânea e da logística de gestão das instituições, promovendo, 

assim, aspectos e condições aparentemente benéficas ao homem, quando, na 

verdade, tudo se encontra enredado nos desdobramentos metafísicos a que 

chegamos na Época da Técnica Planetária.     

O trabalho pedagógico deverá estar suportado por uma relação que 

possibilite ou oportunize condições de desvelamento em relação àquilo que mais 

propriamente concerne ao ser-aí. Visa-se à apropriação de si mesmo, atendendo 

às demandas daquilo que o convoca na sua singularidade. O desenvolvimento 

das relações autênticas estão no bojo dessa visada pedagógica, sem que nos 

detenhamos no que deve ser aprendido como sendo algo pré-determinado, como 

ocorrera com os posicionamentos metafísicos que ora visavam ao 

desenvolvimento da fé ou ao controle e domínio dos entes pela razão 

instrumentada pela medida e pelo cálculo. O que está em jogo é o 

desenvolvimento das possibilidades de poder-ser, sempre em consonância com 

aquilo que lhe foi dado ser. Não podemos, neste sentido, impor competências que 

não lhe dizem respeito.  

Tive a oportunidade de acompanhar, numa grande empresa, a promoção 

de um engenheiro para um cargo administrativo que envolvia a liderança de um 

grande grupo de técnicos. Tratava-se de um excelente técnico que, na função de 

líder, como gerente, passou a ter muitas dificuldades no seu trabalho, 

denunciadas pela falta de motivação e até por alguma sintomatologia emocional. 

O departamento de Recursos Humanos da empresa investiu no desenvolvimento 
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pedagógico desse engenheiro sem muito sucesso, ele não possuía habilidades e 

competências nem tampouco manifestava interesse em exercer a liderança 

desejada. Na verdade ele estava respondendo a uma promoção que não podia 

“recusar” dentro do quadro de desenvolvimento já delineado pela empresa.  

Esses limites nem sempre são aceitos e os profissionais de RH muitas vezes 

superestimam essa ação pedagógica, achando que são capazes de desenvolver 

e oferecer recursos para o desenvolvimento de  toda e qualquer competência 

profissional.    

Voltando à psicologia humanista e a Carl Rogers, o autor da Abordagem 

centrada na pessoa, queremos nos aproximar de suas idéias, pois elas falam de 

certas questões que são fundamentais para a relação pedagogo-orientando, para 

a  relação ensino-aprendizagem.      

 A “não diretividade” que se transformou em abordagem centrada na 

pessoa, parte da crença de que há uma tendência à realização nas pessoas. Tal 

posição  é sustentada pela experiência de Rogers com jovens e adultos com 

quem trabalhou,  exercendo seu trabalho educativo e terapêutico, e também por 

comparativos com as ciências de ponta como a biologia e até a física 

contemporânea que testemunham a existência de uma tendência realizadora.  

“A prática, a teoria e a pesquisa deixam claro que a abordagem 
centrada no cliente baseia-se na confiança em todos os seres 
humanos e em todos os organismos. Há provas advindas de 
outras disciplinas que autorizam uma afirmação ainda mais ampla. 
Podemos dizer que em cada organismo, não importa em que 
nível, há um fluxo subjacente de movimento em direção à 
realização construtiva das possibilidades que lhe são inerentes. 
Há também nos seres humanos uma tendência natural a um 
desenvolvimento mais completo e mais complexo. A expressão 
mais usada para designar esse processo  é ‘tendência 
realizadora’, presente em todos os organismos vivos ( ROGERS, 
1983, p.40).   

Entendo que essas aproximações com a biologia, com a física e com a 

química, entre outras ciências de ponta, não deveriam legislar sobre as ciências 

humanas ou do espírito a ponto de buscarmos comprovações com base nelas, 

pois dispomos de recursos metodológicos para nos aproximarmos daquilo que 

mais propriamente caracteriza o homem sem precisarmos desse recurso. 
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Atualmente muitos teóricos lançam mão de tal recurso, que pode ser interessante 

como simples testemunho e aproximações, mas não como fundamento de um 

posicionamento teórico. Rogers foi  muito criticado pelo mundo acadêmico, por 

ser demasiadamente ingênuo, não levando em consideração tantas facetas 

negativas da alma humana, mas o psicólogo mostrou-se firme e resoluto nas suas 

posições, influenciando muito a psicologia norte-americana na década de 1960 e 

1970, e também aqui no Brasil e em países da Europa.  

 Rogers, diante da crença de uma tendência realizadora, postulou três 

condições, que já anunciamos neste capítulo, que ele considera como 

fundamentais para se criar um clima capaz de estabelecer uma relação de ajuda 

de modo significativo, quer seja na educação ou na psicoterapia. Estes três 

posicionamentos que estão na base de sua abordagem centrada na pessoa são: 

Autenticidade; aceitação positiva incondicional do outro e compreensão empática.   

“Há três condições que devem estar presentes para que se crie 
um clima facilitador de crescimento. Estas condições se aplicam 
indiferentemente à relação terapeuta-paciente, pais-filhos, líder e 
grupo, administrador e equipe. Estas condições se aplicam, na 
realidade, a qualquer situação na qual o objetivo seja o 
desenvolvimento da pessoa” (ROGERS, 1983, p.38). 

Segundo Rogers, uma vez criada essas três condições, elas seriam 

suficientes para que se promovesse o crescimento das pessoas, ou seja, as 

pessoas poderiam se tornar mais maduras, confiantes, acolhedoras, receptivas e, 

principalmente, congruentes consigo mesmas.  A idéia de autenticidade ou 

congruência ganha importância na abordagem centrada na pessoa, uma vez que 

ela diz respeito à possibilidade de se desenvolver uma atitude que repercutirá na 

relação com o outro, de modo a permitir que a pessoa envolvida estabeleça uma 

relação de confiança.  

“O primeiro elemento poderia ser chamado de autenticidade, 
sinceridade ou congruência. Quanto mais o terapeuta for ele 
mesmo na relação com o outro, quanto mais puder remover as 
barreiras profissionais ou pessoas, maior a probabilidade de que o 
cliente mude e cresça de um modo construtivo. Isto significa que o 
terapeuta está vivendo abertamente os sentimentos e atitudes que 
fluem naquele momento. O termo ‘transparente’ expressa bem a 
essência dessa condição; o terapeuta ou a terapeuta se faz 
transparente para o cliente. O cliente pode ver claramente o que o 
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terapeuta é na relação; o cliente não se defronta com qualquer 
resistência por parte do terapeuta” (ROGERS, 1983, p.38). 

A inautenticidade ou incongruência apresenta-se em Rogers como sendo o 

estado em que a pessoa não entra em contato com aquilo que se antagoniza com 

a imagem que a pessoa tem se si, ou melhor, seu autoconceito (self). A 

incongruência pode manter-se oculta a nós mesmos e expressar-se 

sintomaticamente ou também de modo consciente.  Essas indicações de Rogers 

podem parecer idealizadas, mas o que se coloca é que o educador ou terapeuta 

deve ter claro para si suas indisposições, seus desafetos, entre outros incômodos, 

mesmo que seja apenas tornar-se consciente desses aspectos. Estas indicações 

de Rogers mantêm alguma relação com a compreensão desdobrada a partir de  

Heidegger de que: 

“O terapeuta está com seu paciente na preocupação que libera o 
outro para um apropriar de si mesmo. No parágrafo 60 de Ser e 
tempo, o autor afirma que o ser-aí resoluto76 pode vir a tornar-se 
‘consciência’ dos outros. Poder ser  consciência dos outros não 
significa livrar o outro da responsabilidade de ser ou de seu 
débito, tampouco significa proporcionar alívio da consciência ‘leve’ 
ou ‘pesada’ em sentido moral, mas ajudar o outro a assumir seu 
próprio cuidado. O terapeuta pode vir a ser consciência de seu 
paciente no âmbito de que  o último possa se abrir para a sua 
possibilidade de ser mais próprio. Assim, a relação, para ser 
considerada terapêutica, deve partir de uma convivência própria 
em que o ser-aí,  do lado de quem se preocupa com o outro, não 
se desvia de si perdendo-se impessoalmente nas ocupações 
deste outro. Esse tipo de convivência somente é possível na 
propriedade de si  mesmo na resolução. O terapeuta está com o 
seu paciente de modo resoluto, enquanto que o paciente pode, na 
relação, ter desperta em si sua própria consciência” (F.JARDIM, 
2003, p.25). 

Fica bastante próximo o entendimento de que a atitude, o modo de ser do 

educador, como do terapeuta, deve ancorar-se num modo de ser cuja 

autenticidade/propriedade possa ser consciência para o outro no sentido de 

convocá-lo para o seu débito mais próprio. Outras atitudes compõem o conjunto 

de atitudes a serem realizadas junto ao outro na perspectiva de Rogers e dentro 

deste âmbito ôntico que estamos observando. Rogers fala ainda da aceitação ou 
                                                 
76 O compreender que recorta criativamente, desde o mundo, seu próprio sentido, suspenso em 
suas próprias possibilidades é o compreender próprio distinto do compreender impróprio que se 
encontra atrelado à medianidade, ou seja, aos modos da compreensão publica, impessoal (das 
Man). A esse existir que se projeta com um a-fim-de-si-mesmo, Heidegger chama ‘resoluto’.  
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consideração para com o outro e também de uma compreensão empática. Estes 

dois âmbitos perfazem o clima necessário para a mudança. Estamos falando de 

mudança, mas há que se ter como referência o entendimento que Rogers teve em 

relação à mudança, ele chegou ao entendimento de que nós somente mudamos 

quando nos aceitamos, o autor denominou este fenômeno de efeito paradoxal da 

mudança.  Ele observou esta condição num dos seus livros Tornar-se pessoa: 

“Contudo, o aspecto paradoxal da minha experiência é o de que, 
quanto mais me disponho a ser simplesmente eu mesmo em 
todas as complexidades da vida e quanto mais procuro 
compreender e aceitar a realidade em mim mesmo e nos outros, 
tanto mais sobrevêm as transformações. É de fato paradoxal 
verificar que, na medida em que cada um de nós aceita ser ele 
mesmo, descobre não apenas que muda, mas que as pessoas 
com quem ele tem relações mudam igualmente. Foi pelo menos o 
que mais intensamente vivi na minha experiência  e uma das 
conclusões mais  profundas que aprendi tanto na minha vida 
pessoal como profissional” (ROGERS, 1973, p.35). 

A aceitação envolve a condição de que o educador não está lá para criticar, 

julgar ou prescrever. Como vimos, toda abordagem centrada na pessoa assume 

que devemos nos guiar pelas demandas do outro e não impor uma direção 

educativa. No entanto, temos observado neste trabalho que a palavra pedagogo, 

no seu sentido estrito como a própria educação, alude a um ex-ducere, a um 

conduzir para fora da condição em que se está. Como podemos resolver esta 

contradição diante do pensamento de Rogers?  

 Com relação à pedagogia que é o foco de nossas reflexões, nos tomamos 

o sentido estrito da palavra pedagogia como um “conduzir” e propositalmente nos 

referimos a Carl Rogers, um defensor da “não diretividade”, ou da abordagem 

centrada na pessoa para discutir essa aparente oposição. Aparente oposição, 

pois no Capítulo II, nos  pudemos esclarecer que para o “conduzir” assumido 

nesta tese e agora diante da compreensão do existencial da cura/preocupação, 

deveremos pensar essa relação como sendo pautada por uma preocupação 

liberadora (Vorspringende Fürsorge), que possui o caráter de deixar o outro em 

seu mais próprio poder-ser. Neste sentido a relação entre o pedagogo e o 

orientando, ao invés de encobrir o ser, mostra que este ... 
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“(....)se lhe antepõe em sua possibilidade existenciária de ser, não 
para lhe retirar o ‘cuidado’ e sim para devolvê-lo como tal. Essa 
preocupação que, em sua essência, diz respeito à cura 
propriamente dita, ou seja, à existência do outro, não a uma coisa 
de que se ocupa, ajuda o outro a tornar-se, em sua cura, 
transparente a si mesmo e livre para ela” (HEIDEGGER, 1988, 
p.174).  

A condição a ser exercida envolve a abertura do ser-aí para a tarefa de 

cuidar do ser, tornando-se transparente a si mesmo, sem dribles e diante daquilo 

que lhe convoca em seu ser mais próprio, poder responder, tornando-se livre para 

ela.   Rogers desenvolve um trabalho fortemente voltado à atitude do educador e 

do terapeuta, muito mais do que para os aspectos que devem ser mudados no 

outro. Quando ele observa que é fundamental que a pessoa se aceite, ele está 

operando uma mudança em direção àquilo que é e que está podendo ser. Tal 

movimento reduz a incongruência, ou seja, a distância entre o que nós 

desejaríamos ser e o que podemos ser. 

Essas observações de Rogers estão em consonância  com o que diz Alan 

Watts, no seu excelente livro Psicoterapia ocidental e oriental77, referindo-se a 

Buda o autor diz que o caminho médio é no fim a unidade implícita dos contrários 

muito próximo  ao “princípio de reconciliação” de Carl Gustav Jung78: 

“(....)Como sempre o problema é posto pelo aspirante, e aqui é o 
desejo de se livrar da angústia (duhkha). O contrário do Buda é 
que desejo (trishna) é a causa da angústia, e assim continua a 
dialética: 

A: Então como me livro do desejo? 

B: Quer mesmo livrar-se dele? 

A: Sim e não. Quero livrar-me do desejo  que causa a angústia; 
mas não me quero livrar do desejo de me livrar dele. 

                                                 
77 Publicado pela editora Record, Rio de Janeiro em 1972 
78 Carl Gustav Jung (1875-1961) Psiquiatra e psicanalista suíço, trabalhou na clínica psiquiátrica 
de Zurique (1900-1902) e estudou em Paris. Foi discípulo de Freud es eu principal colaborador. A 
ruptura entre os dois deu-se em 1913 por divergência em relação a doutrina freudiana da origem 
sexual das neuroses. Jung introduz uma teoria da totalidade do psiquismo que envolve além do 
consciente cujo núcleo é o ego a “persona” e além do conceito de inconsciente pessoal o conceito 
de inconsciente  coletivo.  
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B: A angústia consiste em não obter o que se quer. Portanto, não 
deseje mais do que tem, ou do que pode ter. 

A: Mas ainda terei angústia se não conseguir desejar apenas o 
que tenho ou poderei ter. 

B: Então não deseje conseguir além do que pode ou poderá. 

A: Mas ainda haverá angústia se eu falar em conseguir isso! 

B: Então não deseje conseguir mais disso do que pode ou poderá. 

Etc.” (WATTS, 1972, pp. 125-126). 

Segundo Watts, isto não é uma conversa simples, pois a cada passo a 

pessoa está experimentando o conselho de Buda, procurando o grau em que 

pode parar de desejar. 

“Mas note-se que o movimento da dialética não é circular, mas 
convergente, e que cada passo é um matapasso, com respeito ao 
anterior. Em cada nível mais alto o aspirante vai aprendendo a 
reduzir à metade a distância entre seu desejo excessivo e gerador 
de angústia e o que pode realmente ser feito. Desse modo ele vai 
sendo levado a aceitar as coisas como são; mas a cada passo, as 
coisas como são incluem mais e mais a sua maneira de senti-las, 
e sua maneira de sentir seus sentimento, etc.” (Idem,  p. 126). 

Tais indicações talvez possam nos induzir a uma idéia de acomodação, 

posições estas que ferem o modo ocidental de ser, sempre desafiador e afeito a 

mudanças. Mas, o que está em jogo, é que quanto mais o ser-aí luta consigo 

mesmo menos espaço ele tem para uma autêntica mudança. Quando aceitamos 

como realmente estamos podendo ser, estaremos pronto para um próximo passo.     

Quando Heidegger aborda as relações do ser-aí junto aos outros, 

indicações essas ontológicas, portanto, sobre as possibilidades de ser com os 

outros, ele, como vimos, descreve esses modos de relação que compreendem 

nos seus aspectos ônticos o sentido  positivo de se ter paciência, consideração 

para com o outro e certamente a relação de amor e de aceitação, como também 

os modos  deficientes da preocupação (Fürsorge) como indiferença, dominação, 

entre outros modos descritos do seguinte modo: “ser por um outro, contra um 
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outro, sem os outros, o passar ao lado um do outro, o não se sentir tocado pelos 

outros, são modos possíveis de preocupação” (HEIDEGGER, 1988, p.173).    

 A autenticidade ou congruência, tal como observou Rogers, contempla a 

condição de que haja transparência na relação pedagogo/orientando ou 

terapeuta/paciente, o âmbito da autenticidade deve ser exercido com clareza, 

como diz a citação de Rogers, com transparência em relação a todo e qualquer 

aspecto que envolva essa relação. Os sentimentos e incômodos devem ser 

observados  junto ao outro, não se trata de expressar ou falar dos sentimentos e, 

sim, tomar consciência deles. Se for necessário, em caso de obstrução dessa 

relação, é importante que tanto o educador como o terapeuta expressem esses 

sentimentos e da melhor forma possível, sem atuá-los (acting out)79.  

 Uma outra atitude que está no bojo do pensamento de Rogers é a 

aceitação ou consideração positiva incondicional. Sem dúvida, a frase 

“consideração positiva incondicional” soa um tanto forte, do tipo tudo-ou-nada, de 

modo que esse posicionamento deve contemplar os múltiplos aspectos 

envolvidos numa relação entre as pessoas. Creio que seja fundamental não 

perdermos a destinação dessas relações que, no meu entender, estão voltadas a 

um fim pedagógico. Há que se levar em consideração que o que se busca é a 

autonomia do outro e o desenvolvimento de suas possibilidades de ser. Neste 

sentido, não estamos ali para julgar ou propor mudanças segundo nosso modo de 

ver. Sob o ponto de vista prático numa relação educacional, é importante que o 

pedagogo considere, aceite o outro nas suas diferenças, na sua singularidade. Os 

limites de aceitação, certamente, precisam ser observados em cada caso e de 

acordo com os limites daquele que professa seu ofício de orientar, oferece 

condições para que a relação ensino e aprendizagem seja bem constituída e 

possibilitadora dentro do clima aqui observado, conforme Rogers.  Para Rogers, a 

aceitação envolve um tipo de acolhimento afetivo que trará benefícios e 

                                                 
79 A expressão inglesa acting out, atuação, recebe alguma advertência da psicanálise e em outras 
abordagens, pois ela reflete uma atuação emocional do terapeuta sem elaboração. É o que 
acontece na atuação neurótica, o paciente atua, faz, realiza, sem elaborar a sua dificuldade de 
lidar com a perda, por exemplo.  
O termo análises se coloca em oposição ao acting out: “(....)O termo grego “Ana-lysis” refere-se ao 
libertar alguma coisa que foi amarrada e ligada a outra. Uma na análise é soltar o que estava 
conectado, é separar o que era um, é diferenciar os vários elementos e revelar suas diferenças” 
(HOLZHEY-KUNZ, 2004, p.6).   
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mudanças a todas as pessoas, mesmo que estas estejam em graus de 

comprometimentos significativos.   

 A última atitude requerida como atitude por Rogers é a compreensão 

empática. Trata-se de tanto o terapeuta como o educador procurarem estabelecer 

uma relação empatizada, sintonizada na compreensão afetiva, emocional, mais 

do que em relação ao conteúdo que a comunicação encerra. Diz Rogers: 

(....)eu diria que se as pessoas são aceitas e consideradas, elas 
tendem a desenvolver uma atitude de maior consideração em 
relação a si mesmas. Quando as pessoas são ouvidas de modo 
empático, isto lhes possibilita ouvir mais cuidadosamente o fluxo 
de suas experiências internas. Mas à medida que uma pessoa 
compreende e considera o seu eu, este torna-se mais congruente 
com suas próprias experiências. A pessoa torna-se então  mais 
verdadeira, mais genuína. Essas tendências, que são a recíproca 
das atitudes do terapeuta, permitem que a pessoa seja 
propiciadora mais eficiente de seu próprio crescimento. Sente-se 
mais livre para ser  uma pessoa verdadeiramente integral” 
(ROGERS, 1983, p.39). 
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CAPÍTULO V - UMWELT: onde encontramos coisas materiais e 

idealidades (ciências, artes,etc.) 

O SER-AÍ JUNTO ÀS COISAS 

“Sein und Zeit contém longas análises do atuar sobre as coisas do 
mundo real. No jargão de Heidegger, o livro oferece uma 
descrição dos modos de estar-junto (Seinbei) do ente 
intramundano estando-aí (daseiend) no mundo. Essa maneira de 
falar serve por si só como aviso suficientemente claro de que não 
se trata de uma teoria convencional do agir que fizesse parte de 
uma psicologia geral, mas de um estudo que combina questões 
relativas à práxis humana com questões que pertencem à 
ontologia geral” (LOPARIC, 1982, p.1). 

Estas palavras do professor Loparic podem nos situar sobre o percurso  

empreendido pelo pensamento de  Martin Heidegger em Ser e tempo (1927) 

sobre a relação do ser-aí junto às coisas. A observação principal do autor é que a 

descrição dos modos de estar junto ao ente intramundano vai além das teorias 

convencionais do agir inscritas pelo pensamento psicológico. Heidegger alinhava 

a relação do ser-aí junto às coisas com as questões que concernem a sua 

ontologia fundamental, ou seja, uma meditação sobre a questão do ser e de seu 

sentido. 

Pretendemos, neste capítulo, mostrar como a relação com as coisas pode 

decair para um modo empobrecido de relação, quando a coisa é destituída da sua 

condição de coisa, sendo degradada à condição de mera coisa ou de mercadoria 

como ocorre em nossa época atual. 

No terceiro capítulo, refletimos sobre o ser-aí em relação a si mesmo 

(Selbstwelt), abordando temas como o conhecimento de si mesmo e o auto-

engano e no quarto capítulo nos detivemos na relação do ser-aí com os outros 

(mitwelt), contexto este da preocupação (Fürsorge) do ser-aí com os outros, com 

ênfase no relacionamento que envolve a relação pedagógica entre orientador e 

orientando. Neste capítulo, nos dedicaremos à reflexão da relação do ser-aí junto 

às coisas, completando assim os três âmbitos que constituem o ser-aí como ser-

no-mundo. Estes três âmbitos, como já pudemos observar, foram utilizados para a 
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organização de nossa exposição, ou seja, eles realizam uma preocupação 

didática, uma vez que o Selbstwelt (o mundo próprio); o Mitwelt (o mundo com os 

outros) e o Unwelt (o mundo do ser-aí junto às coisas) se entrelaçam no existir do 

ser-aí e são igualmente primordiais. 

As coisas com as quais nos relacionamos compõem a estrutura ôntica e 

ontológica do ser-aí como ser-no-mundo. Vimos que a palavra “mundo” revela o 

âmbito de possibilidades em que o ser-aí vive familiarizado com tudo o que ele 

encontra. As coisas certamente fazem parte do mundo do ser-aí, ou melhor, elas 

constituem junto com os outros o que denominamos por mundo. As coisas ou os 

entes intramundanos (os úteis)80 são encontrados pelo ser-aí nos seus contextos 

de significação e sentido próprios, dados por uma determinada cultura e inscritos 

numa época (história), onde eles se encontram alocados. O ser-aí se serve 

desses entes intramundanos e, lidando com eles, organiza-se e organiza o mundo 

pelo qual ele transita - trabalhando junto das coisas e se relacionando com os 

outros. A partir das coisas nós também encontramos os seus outros destinatários, 

ou seja,  coisas que já pertenceram e que pertencem a alguém, coisas com as 

quais servimos os outros e também somos servidos, coisas de uso pessoal, 

coisas para nossa casa, coisas que são coletivas, entre tantas outras coisas.  

A partir desses entes nós sempre encontramos os outros, por mais 

distantes que eles estejam. Se fabricamos um apetrecho, como um par de 

sapatos, esse par de sapatos servirá alguém no seu jeito de ser, numa 

determinada época, pisando num tipo de solo, freqüentando lugares que fazem 

parte de seu convívio e familiaridade, etc. Mesmo que não venhamos a conhecer 

o destinatário desses sapatos, o artesão os confecciona para um ser-aí anônimo, 

mas com características de uso que são comuns a todos nós. Os apetrechos, 

como um par de sapatos, também são confeccionados para seus diversos fins, 

uma bota de inverno, um tênis para correr, para saltar  ou escalar.  

 Podemos dizer que o ser-aí também se organiza com base nas coisas. No 

mundo dos compulsivos algo que sai fora da arrumação costumeira e, portanto, 

                                                 
80 Os úteis, aqueles que servem de imediato para algo, uma caneta para escrever, o trinco de uma 
porta para abri-la... 
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fora de seu controle, pode ameaçá-lo, desorganizá-lo. Muitas pessoas, diante de 

uma situação extremamente desorganizada, uma mesa desarrumada, uma 

cozinha suja e desarrumada, com louça para ser lavada, sentem-se incomodadas, 

aflitas, enquanto não colocarem às coisas nos lugares. Podemos diante de tudo 

isto dizer que o modo como as pessoas se relacionam junto das coisas diz muito 

sobre seus modos de ser. Cuidadosos, desleixados, rígidos, informais, plásticos, 

desapegados, etc. Quando jogamos coisas fora, fazendo uma limpeza, podemos 

nos sentir mais leves, como se essas coisas saíssem de nós, do mesmo modo, 

podemos nos sentir pesados quando estamos atulhados de coisas e não 

conseguimos nos livrar delas. Também podemos ter a impressão mágica de 

transformação, quando algo desarrumado é arrumado, quando pintamos uma 

parede de uma cor diferente, ou colocamos um novo tecido sobre nossos sofás e 

poltronas, etc. Na verdade as coisas nos transformam, assim como nós as 

transformamos.   

Lembro-me de um filme muito significativo, chamado Bagdad Café, do 

diretor Percy Adlon 1988, (Alemanha Ocidental, EUA), que retrata bem a 

mudança das pessoas diante da transformação do ambiente em que elas vivem 

numa estrada localizada no meio do deserto de Mojave, entre Las Vegas e a 

Disneylândia, encontra-se um lugar estranho chamado Bagdad Café, misto de 

lanchonete e hospedaria. É lá que vai parar a alemã Jasmin (Marianne 

Sägebrecht), depois de discutir com o marido. Inicialmente ela desperta suspeitas 

na dona do local, a geniosa Brenda. Mas, aos poucos, vai conquistando a 

simpatia dos clientes e dos hóspedes do Bagdad Café, como Debby (Christine 

Kaufmann), misteriosa mulher que faz tatuagens, e Rudy Cox (Jack Palance), ex-

ator de Hollywood e pintor em crise. Com o tempo, Jasmin transforma o Bagdad 

Café num lugar mágico, onde cada um pode ser feliz à sua maneira. A 

personagem Jasmin gosta de mágica e, aos poucos, se apresenta ao público 

local atraindo clientes, mas a maior mágica  por ela realizada foi a mágica de 

poder transformar aquele local, antes sujo, desorganizado e decadente, com 

pessoas ali vivendo em conformidade com o ambiente agora em uma relação 

criativa, harmoniosa, limpa e com esperança - projeto. Tudo começa com uma 
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grande arrumação, possibilitada pela conquista da confiança de Brenda por 

Jasmim.  

Podemos aproximar essa experiência de transformação, quase mágica, de 

que ao transformarmos as coisas, ajeitando-as, nós também vamos nos ajeitando. 

Há sem dúvida uma relação de mão e contramão entre nós e as coisas, na 

verdade o ser-aí e as coisas constituem-se, não há existência sem a coisa, sem 

os entes. Este enredo constitui o que chamamos ‘mundo’. 

  Heidegger observa, em Ser e tempo (1927), que com relação às coisas o 

ser-aí cuida (Sorge) delas, mesmo que nos modos deficientes desse cuidado, 

como na falta de zelo, na indiferença em relação a elas, etc. Tal âmbito do 

cuidado deve ser visto de modo diferente da relação do ser-aí com os outros, pois 

desta relação diz-se que o ser-aí preocupa-se por, ou que ela é um modo da 

solicitude, conforme vimos na capítulo anterior. Em relação aos outros, o ser-aí, 

tem expectativas, esperanças, decepções, paciência ou impaciência, entre tantos 

outros modos da preocupação/solicitude que envolve as nossas relações com os 

outros. Junto das coisas o ser-aí empenha-se em realizações, com as coisas ele 

projeta novas possibilidades, as utiliza no seu cotidiano, e com elas realiza outras 

tarefas, como numa operação cirúrgica o uso do bisturi ou o uso de um alicate por 

um artesão, o uso das tintas, pincéis e  tela para a realização de uma pintura, etc.  

O ser-aí, ao estar diante das coisas,  já as reconhece nos seus “para quês”, 

ou seja, na sua finalidade. Quando uma coisa nos é estranha nós perguntamos 

sobre o que ela é, e para que serve. Juliano Pessanha no seu artigo “Ser e 

tempo: uma ‘pedagogia da perfuração’” (2001), toma como exemplo a situação 

inusitada de uma suposta tribo de pigmeus diante de um celular. Diz ele:  

“Se um pigmeu, cuja sorte o tivesse privado dos antropólogos e 
demais especialistas do ‘homem’, se deparasse,  na selva com um 
telefone celular, subtraída a hipótese de que ele pudesse fazer 
daquilo um uso qualquer e insuspeitado (projetar possibilidades 
para o ente), diríamos que ele encontrou algo  absurdo. O telefone 
excede à rede  conformativa daquele mundo, não pertence ao 
conjunto das remissões que o pigmeu ‘entende’. Mas algo só 
excede a base de um mundo como ‘conjunto’ de significações que 
um ente particular pode ter ou não sentido. O absurdo ratifica que 
o sentido já vigora e que um certo mundo aconteceu – ele não é 
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ausência de sentido, mas contra-sentido sob a base do sentido 
acontecido” (PESSANHA, 2001, p.56). 

Esta citação torna claro o entendimento de “mundo”, tal como Heidegger o 

concebe. Mundo não tem a configuração de um espaço onde as coisas estão 

alocadas. Árvores, montanhas, casas, pessoas, animais, coisas, “mundo” 

constitui-se por uma rede de referências em que as coisas estão alocados nos 

seus para quê, para aquilo que elas servem, ou seja, nas suas significações e 

sentidos que nos são familiares. O exemplo de Pessanha mostra-se interessante 

justamente porque o aparelho celular excede, exorbita o âmbito daquilo que é 

familiar, reconhecido por aquele pigmeu. Não podemos dizer, no entanto, que o 

celular carece de sentido junto a essa cultura, mas, sim, num contra-sentido, 

tendo como base o sentido. Se continuássemos essa história daquele pigmeu 

junto ao ente estranho, certamente o pigmeu logo procuraria atribuir ao celular 

uma significação sob a base de um sentido por ele desvelado para aquele celular. 

Poderia ser um sinal enviado pelos deuses, algo bem-vindo ou ameaçador, que 

precisaria ser excluído, banido ou integrado àquela cultura. Certamente o lugar 

ocupado por aquele celular será desvelado em função do contexto, das condições 

de seu aparecimento. 

Lembro-me de uma senhora que, depois de ter ficado viúva há três anos, 

ainda usava sua aliança de casamento. Numa ocasião, estando no litoral em 

férias,  resolveu livrar-se da aliança, jogando-a no mar, queria livrar-se daquela 

condição, dos sinais que indicavam a condição de casada.  Ao jogar a aliança no 

mar entrou em desespero, procurando desesperadamente encontrá-la, pois um 

forte sentimento de culpa e de arrependimento lhe acometeu. Este exemplo 

ressalta o quanto as coisas se vinculam a nós e quanto elas simbolizam a 

intensidade de nossas relações.  

 As coisas com as quais nós nos relacionamos e a forma como as 

dispomos em um ambiente, compõem junto com outras um contexto já 

identificado para certos fins. Tal entendimento fica claro se pensarmos em, 

encontrar uma banheira numa sala de estar, uma cadeira escolar num banheiro, 

etc. Os artistas plásticos nas suas instalações, nos museus e nas exposições, 

ousam colocando coisas em contextos que não lhes pertencem, para nos dizerem 
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outras coisas. Numa das bienais realizadas em São Paulo, foi colocado na parte 

frontal do edifício no Parque Ibirapuera, um grande néon, de um tempo que não 

se usa mais, com a inscrição Hotel. Uma tal coisa nos convoca a pensar: Que 

relação podemos contemplar entre as artes e um hotel? Um hotel é, sem dúvida, 

o lugar do itinerante, do viajante, daquilo que é passageiro, daquilo que não 

permanece, muito embora o hotel em si permaneça como local de acolhimento 

das pessoas – viajantes, itinerantes. A inscrição pretendia nos convocar para a 

idéia da arte como o lugar do transitório, do temporário. Embora a obra de arte 

possa reter o âmbito daquilo que foi vivido num tempo e num espaço inscritos 

numa época, numa história, ela é um marco daquilo que já foi e que também pode 

nos convocar para outros dizeres, para outros olhares. 

  As coisas podem também nos convocar a relembrar situações vividas em 

que elas estiveram presentes e foram protagonistas de celebrações, de 

momentos importantes, significativos. Existem coisas, ao contrário, das quais 

queremos nos livrar, como se pudéssemos ao nos livrar delas, livrarmos de 

vivências desagradáveis, de sofrimentos pelos quais passamos. Os arqueólogos 

são capazes de nos dizer muitas coisas a partir das coisas. Por meio delas eles 

podem nos dizer como aquelas pessoas viviam, sua arte, seu estágio cultural, 

seus avanços, suas dificuldades e seus modos de convívio. 

  As coisas podem também ser interpretadas como meras coisas, como 

objetos e, como ocorre em nossa época atual (séculos XX e XXI),  como 

mercadorias.  

“Se o ser, no início da época moderna, é interpretado por objeto, 
agora – em nossa época contemporânea, tempos da técnica e de 
consumo – o ser ‘objeto’ transforma-se, então, em ‘ser-
mercadoria’. E o homem? O que é feito do homem?” 
(MICHELAZZO, 2000, p.9) 

A interpretação do ser dos entes transforma-se em ser-mercadoria. O que 

significa isto? Significa que, ao desvelarmos o ser do ente como mercadoria81, o 

sentido desse ser é alocado no âmbito das realizações do ente como uma 

mercadoria, exposta às transações comerciais e ao atendimento das demandas 
                                                 
81 “Mercadoria [de mercador +ia] Aquilo que é objeto de comércio; bem econômico destinado à 
venda; mercancia” (Holanda Ferreira, 2004, p.1313)  



 153 

do mercado consumidor. Tudo pode se transformar em mercadoria, ou seja, em 

objeto transacionável.  Mas em que medida este modo de interpretar o ser do 

ente afeta o ser-aí? 

“Este ser patético é, para Heidegger, a última variação do conceito 
aristotélico de homem como ‘animal racional’’, que ele agora 
chama de ‘animal de carga’, preso e condicionado nas 
engrenagens do maquinismo da produção e do consumo” (Idem, 
ibidem).  

Nas nossas incursões sobre a “pedagogia da desconstrução”, pudemos 

observar que um dos seus pilares está assentado no entendimento da essência 

da verdade como sendo a liberdade de deixar ser o ente. Uma vez que tal 

pedagogia estrutura-se em torno de uma nova visada interpretativa do ser do ente 

para além dos limites da objetivação, ou seja, onde ser passa a ser entendido 

como evento, como acontecimento  apropriativo, neste sentido, na nossa época 

atual, assistimos a um confinamento do poder de presentificação do ser do ente 

em uma única possibilidade que se torna imperativa – desvelar as coisas como 

mercadorias. Tal posicionamento significa que, ao olharmos para uma cachoeira, 

vamos desvelar este ente segundo uma armação (Gestell) já dada, que é 

aproximá-la dentro do maquinismo da produção e do consumo. Por exemplo, a 

cachoeira que pode nos oferecer energia ou ser explorada turisticamente, etc. 

Assistimos, assim, a um empobrecimento das relações do homem com as coisas, 

entre elas a  natureza, como com seu corpo,  entre outras coisas que passam a 

ser meras coisas (mercadorias). Mas, o que acontece com o homem? Nossa 

indagação permanece aberta a uma compreensão.  

 “Em 1927, quando do aparecimento de Ser e tempo, ‘o impróprio’, 
‘o impessoal’ (das Man) – ou seja, o fato do homem não ser 
primordialmente ele mesmo, mas a impessoalidade dos outros – 
era para Heidegger um traço constitutivo do existir humano 
(Dasein). No início dos anos 50, esse traço recrudesce, pois o 
homem é mais que impessoal, ele é ‘massa’, um ser alienado de 
si mesmo, obrigado a expressar as mesmas opiniões, ter os 
mesmos gostos, ler as mesmas coisas, ir aos mesmos lugares, 
inteiramente dócil aos apelos da propaganda e do consumo” 
(MICHELAZZO, 2000, p.9). 

Esta é a resposta à indagação sugerida pelo autor na primeira citação por 

nós observada: E o homem? Que é feito do homem? O homem transforma-se 
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num refém do consumo, desse maquinismo atrelado à tríade: exploração, 

produção e consumo. 

 A medicina atual legisla em nome de princípios ativos e de uma 

farmacologia que pretensamente acredita dar conta dos problemas humanos por 

meio de suas pílulas que, se não são mágicas, são quase mágicas.  Temos 

pílulas para dormir, para acordar disposto, para ereção, para emagrecer, para 

comer e não reter calorias, para a depressão, para a ansiedade, para o êxtase. 

Nossa alimentação transformou-se numa linguagem métrica, medindo calorias, 

proteínas, carboidratos, entre outras substâncias. O corpo sarado e atlético 

tornou-se o padrão da nossa cultura atual e que também chega aos negócios da 

moda com suas meninas anoréxicas, mas consagradas em favor de uma estética 

que aprecia a magreza.     

Como contraponto a este modo de se aproximar das coisas como meras 

coisas, vamos nos guiar pelo livro de Heidegger denominado A origem da obra de 

arte, fruto de três conferências de 1936 e editado originalmente em 1950.  Neste 

texto, Heidegger nos convida a penetrar na pintura de Vincent Van Gogh (1853-

1890), mais especificamente o quadro A pair of shoes – Um par de sapatos, 

pintado em 1885. Trata-se de um par de sapatos de camponesa e nada mais. Um 

par de sapatos surrados, já deformados pelo uso em terreno inóspito. 

Diante do quadro de Van Gogh, podemos nos aproximar desse par de 

sapatos da camponesa e, fitando-os, podemos considerar que, ao nos 

colocarmos diante desse apetrecho ele não ajudará a esclarecer o que é o ser-

apetrecho do apetrecho. Isso porque não se depreende a utilidade do apetrecho 

apenas postando-se diante dele. No entanto, completando o círculo, Heidegger 

nos mostra como este pôr-se diante do apetrecho pode fazer vir à luz o ser-

apetrecho  do apetrecho, ou seja, a utilidade que repousa na sua solidez. 

“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, 
pelo campo, sobre o campo, sobre o qual sopra o vento agreste. 
No couro, está a umidade e a fertilidade do solo. Sob as solas, 
insinua-se a solidão do caminho do campo, pela noite que cai. No 
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apetrecho para calçar impera o apelo calado da terra, a sua muda 
oferta do trigo que amadurece e a sua inexplicável recusa na 
desolada improdutividade do campo no inverno. Por este 
apetrecho passa o calado temor pela segurança do pão, a 
angustia do nascimento iminente e o tremor ante ameaça da 
morte. Este apetrecho pertence à terra e está abrigado no mundo 
da camponesa. É a partir desta abrigada pertença que o próprio 
produto surge para o seu repousar-em-si-mesmo” (HEIDEGGER, 
1990b, pp. 25-26).   

De modo poético, Heidegger mostra como é possível penetrar no mundo 

da camponesa por suas botas surradas, amoldadas pelos seus pés, pelo seu 

andar e pela aridez do inverno e pela fecundidade da primavera. Embora o ser-

apetrecho do apetrecho resida na sua utilidade que é no mundo, seu ser se 

manifesta na solidez desse apetrecho que é capaz de lançar a camponesa 

confiante ao seu trabalho. É com essas botas que ela se lança nas distintas 

possibilidades que a terra lhe oferece fecundada pelo céu. E é nessa terra, muitas 

vezes agreste do inverno, umedecida pela chuva e pela friagem da madrugada ou 

aquecida pelo sol do verão, que esses calçados possibilitam o trabalho e a 

segurança do pão.  

O que podemos apreender dessas indicações de Heidegger sobre a pintura 

de Van Gogh é que o caráter de coisa realiza-se dentro do âmbito de uma 

proximidade, de uma intimidade com as coisas no seu contexto existencial. Vimos 

que a coisa como coisa é encontrada nesse cotidiano no qual ela nos serve e com 

ela projetamos outras possibilidades de relação com o mundo. Criamos novas 

coisas com base em outras, mas o que podemos auscultar da fala de Heidegger é 

a sensibilidade de um olhar que pode contemplar o ente na sua solidez que 

permitiu a sua servicibilidade e alocando-a num mundo cujos envios contemplam 

o céu e a terra, os divinos e os mortais.  

“Para que, afinal, os entes possam manifestar-se como coisas, é 
preciso que aconteça uma outra verdade a priori  possibilitadora, 
um outro mundo. Que verdade? Que mundo? Uma coisa vem a 
ser, responde Heidegger, na roda-mundo (das Gering) onde 
brincam, espelhando-se uns nos outros, a terra e o céu, os 
mortais e os divinos” (LOPARIC, 2001, p.51). 

Heidegger, inspirado pela poesia de Hölderlin, encontrou um modo de 

pensar o ser do ente não mais dominado pela armação (Gestell), abrindo-se, 
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assim, para a liberdade de deixar ser o ente nesta roda-mundo, onde “brincam, 

espelhando-se uns aos outros, a terra o céu os mortais e os divinos”. É deste 

modo que Heidegger falará na quadrindade, ou seja, nesses quatro âmbitos em 

que o ser se desvela não mais no estreitamento da provocação que visa à 

exploração, produção e consumo, mas no aberto que reúne céu e terra, divinos e 

mortais.  

 Como é que Heidegger chega a uma afirmação tão inesperada? Pergunta-

se Loparic no seu texto “Sobre a aniquilação da coisa”82. Na tentativa de 

responder a esta indagação, nós nos aproximaremos  deste texto de Loparic e do 

texto original de Heidegger intitulado  A coisa (Das Ding), publicado em 1954. 

Podemos começar nosso itinerário reflexivo a partir da indicação inicial 

contida na citação em que o professor Loparic observa que “Heidegger, jamais 

tratou de coisas, mas de presentidades”. Para que os entes possam se manifestar 

como coisas, há que estabelecer uma relação de proximidade, não desvelaremos 

a coisa enquanto coisa numa perspectiva teorética, possibilitada, como vimos, 

pelo distanciamento temático exercido pelo pensamento metafísico que interpreta 

o ser dos entes de modo objetivado (Vorhandenheit). A coisa como coisa se 

revela na proximidade, na intimidade de um viver cujo envolvimento concernente 

junto às coisas marca o âmbito de nossas relações com os outros. Nós 

poderemos tomar uma pergunta como guia de nosso percurso indagativo: Qual é 

o ser da proximidade? 

Para que possamos auscultar o ser da proximidade, Heidegger nos convida 

a meditar sobre “a coisa”. É a coisa que está mais perto de nós, com as coisas 

com as quais nos enredamos em afazeres e com elas projetamos outras coisas, 

mais ainda, com elas nós nos aproximamos dos outros, como do divino, do 

sagrado da terra e do céu. Heidegger toma um jarro sobre a qual meditar e sua 

indagação principal nos convida a prescrutar o ser da coisa através da pergunta 

pelo ser do jarro. 

                                                 
82 Texto publicado na Revista Brasileira de Cultura em março de 2001, pp. 50-54. São Paulo: 
Lemos Editorial. 
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Vamos tentar abreviar o longo caminho empreendido por Heidegger, no  

artigo A coisa (Das ding). Convém ressaltar que o mestre em alongar caminhos 

tinha como propósito buscar a união entre ser e pensar, nos encaminhando em 

direção à proximidade-ser, caminho este distinto do pensamento metafísico que 

se direciona a um ponto cuja convergência realiza-se no encontro de uma 

definição ou conceito, ou mesmo na identificação de uma essência objetivada 

(ôntica).  

No texto A coisa, Heidegger, ao tomar um jarro como ente sobre o qual 

medita, ele indaga-se sobre o seu ser. Nesse caminho Heidegger, pergunta-se 

sobre a argila que o constitui enquanto jarro que é. Seu ser esgota-se na matéria 

prima que a compõe? Poderíamos também pensar o ser do jarro pela forma que 

lhe cabe, tendo uma haste para segurá-lo e com ela servir a água ou o vinho 

contido em seu interior? O ser do jarro compreende o oleiro que com sua 

habilidade e desenvoltura apalpa a argila e com ela molda o vazio de seu interior? 

Sem dúvida alguma, é o vazio de seu interior moldado pelo oleiro que permite o 

acolhimento, o reter da água ou do vinho no seu interior e o verter. Poderíamos 

assim compreender o ser do jarro neste vazio?  Mas o vazio interior não poderia 

conter a água ou o vinho se suas paredes não se erguessem firmes do solo com 

a boca da jarra voltada para o céu.  A consistência do barro aquecido pelo forno 

lhe dá a dureza necessária para que o jarro possa sustentar o vazio de seu 

interior e com ele a água ou o vinho capaz de ser derramado numa oferenda ou, 

quem sabe, num batismo de inserção.  

Mas a ciência vai mais longe, quando ela diz que o vazio contido no interior 

do jarro não é um vazio, que ele é repleto de ar e que quando colocamos água no 

seu interior o que ocorre de fato é uma troca do ar pela água ou pelo vinho que, 

derramado pelas paredes do jarro, chega ao seu fundo e lá se acumula e 

preenche todo o espaço. A ciência, ao sustentar a idéia de que não há vazio ou 

de que a água seja composta por moléculas de hidrogênio e oxigênio, ou que o 

vinho seja um agregado de substâncias e de açúcares fermentados provenientes 

da uva também não chega ao ser do jarro, pois este ser substancial não nos 

convoca à proximidade requerida. Não chegaremos ao ser do jarro por essa via, 

nem tampouco  ao ser desses entes, do vinho ou da água. Diz Heidegger: 
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“(....)Para a representação da ciência, o vinho se tornou mero liquido, um 

agregado universalmente possível de substâncias” (HEIDEGGER, 2002, p.149). 

Do mesmo modo não poderíamos reduzir o ser do jarro à sua forma, ou à 

matéria-prima que o constitui, entre outras indicações mensuráveis e observáveis 

que constituem o jarro. Se assim o fizéssemos, o ser se igualaria ao ente, 

eliminado-se, assim, a diferença ontológica entre ser e ente.  

Por este caminho perdemos o seu ser, mas aonde estaria a proximidade 

buscada no início de nossas indagações? A proximidade do jarro revela-se no 

reconhecimento público do jarro enquanto jarro? Tal reconhecimento apenas 

identifica o jarro na sua condição instrumental de ser um ente para algo, mas não 

realiza a proximidade de um envolvimento do jarro em que se reúne jarro, vinho e 

as pessoas com as quais coexistimos.  Mas nesse uso, ou seja, no caráter 

instrumental do jarro como um ente intramundano enredado em contextos onde 

ele é utilizado nós podemos encontrar a proximidade que procuramos. Um jarro 

nasce a partir da necessidade de ser um equipamento capaz de reter, de conter, 

de ter uma alça para  facilitar o seu uso, e que ele tenha na sua arquitetura a 

condição de verter seu conteúdo de modo a direcioná-lo a um outro recipiente, 

por exemplo,  um copo ou uma taça, que saciará a sede de alguém ou que 

proporcionará condições para brindar, para degustar um bom vinho, para celebrar 

uma ocasião ou para louvar os deuses ou para convocá-los numa celebração. Ao 

jarro cabe-lhe reter e verter como manter o frescor da água em contato com o 

barro ou com a prata, ao jarro cabe-lhe a possibilidade de servir, despejando o 

vinho na taça para a reunião dos homens e do divino.  

Heidegger, no seu artigo “A coisa”,  faz um passeio pela etimologia da 

palavra coisa e com ela chega à significativa explicitação de que a coisa realiza o 

sentido de recolher e reunir, e este parece ser o indicativo mais concernente aos 

que tentamos nos aproximar em relação à proximidade e o ser da coisa, no nosso 

caso, o jarro. 

“O termo coisa, utilizado na filosofia, teve sua significação ampla 
muito desgastada. Mas nem esta significação geral e nem o antigo 
significado em alemão da palavra ‘thing’ nos ajudam, por pouco 
que seja, neste impasse de fazer a experiência do pensar, de 
modo penetrante, a vigência ontológica do que, agora, dizemos do 
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modo de ser do jarro. Por outro lado, o que, de fato, acontece é 
um momento da significância do antigo uso da palavra thing, a 
saber, o sentido de ‘recolher e reunir’...” (HEIDEGGER, 2002, 
p.154). 

“Recolher e reunir” são dois verbos que marcam o âmbito daquilo que 

denominamos proximidade, mas proximidade não é igualdade, pois a igualdade 

fala do mesmo. Para que algo nos seja próximo é necessário que se mantenha 

uma certa distância, só pode nos ser próximo o que se aproxima mantendo uma 

certa distância. Heidegger medita sobre o sentido da palavra coisa, por meio da 

palavra romana res, observando que seu significado como caso passou a ser 

interpretado como causa, mas que não devemos contemplá-la como causalidade, 

âmbito este familiar ao pensamento metafísico da modernidade e, sim, como 

caso, no sentido de poder ressaltar o que está em jogo.       

“(....)Da palavra latina, que melhor corresponde a res, isto é, da 
palavra causa, no sentido de caso e assunto de interesse geral, 
derivam-se os termos neolatinos: la cosa, a coisa, o francês la 
chose. O alemão das Ding. Em inglês, thing conserva ainda toda a  
eloqüência da palavra latina res: he knows his things, ele entende 
de suas coisas, daquilo que lhe toca, concerne e diz respeito; he 
knows how to handle things, ele sabe como deve tratar das 
coisas, isto é, do que está em questão cada vez(...)” (Idem, 
p.153). 

O que está em jogo, do que se trata, qual é o caso, diz respeito ao âmbito 

pelo qual estamos reunidos e o que é recolhido naquele momento. O que é 

recolhido nos remete ao logos, como discurso cujo sentido constitui o âmbito de 

toda a linguagem, pois a linguagem já é reunião de palavras alinhavadas a um 

sentido. Toda comunicação, todo dizer perpassa o âmbito de um logos, 

organizador e possibilitador de toda a fala. A fala, a linguagem, não se constituiria 

sem este logos que reúne, organiza e por isto mesmo é capaz de dizer algo 

(discurso).  

A crítica heideggeriana da coisa degradada à condição de mera coisa, ou 

objeto, está sustentada no entendimento de que “(....)hoje todo vigente está 

igualmente próximo e igualmente distante. Hoje domina e reina a falta de 

distância. Ora, todo encurtamento e toda supressão dos afastamentos não nos 

trazem nenhuma proximidade” (Idem, p.155). 
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A proximidade somente pode ser exercida se houver distância ou 

diferença, uma vez que todo aproximar realiza-se diante daquilo que se mantém 

distante. Sabe-se ainda que o que se aproxima logo deve se afastar, porque não 

poderia o aproximado coincidir-se, se assim o fizesse aniquilaríamos a tensão 

necessária entre proximidade e distância. O vinho aprisionado numa garrafa, uma 

taça guardada na cristaleira, nós e os outros em cada canto, cada ente atrelado a 

sua condição são convocados numa festa pelo anfitrião à proximidade, à reunião.  

Um filme muito significativo e que exemplifica o que queremos dizer é “ A festa de 

Babette” 83. Para nos aproximarmos do clima do filme, vamos citar o comentário 

de Cris da Silva: 

“A fotografia gélida e sombria com precisão de detalhes e sombria 
retrata com precisão de detalhes o clima que norteia a pacata 
aldeia, afastada da civilização, cujos princípios se refugiam no 
louvor a Deus, e todo o sentido da vida parece girar em torno da 
religião”  

Babette (Stéphane Audran), o núcleo desta história, que só toma 
consistência na segunda metade do filme, refugia-se da guerra 
que assombra a França, na casa das recatadas solteironas 
Martina e Philippa (Brigitte Federspiel e Bodil Kjer), filhas do então 
falecido pastor e mentor do lugarejo. Aos poucos, seus dotes 
culinários invadem a alimentação insípida que se caracteriza na 
rotina dos habitantes, até que um fato inesperado lhe propicia 
oferecer um jantar, que sutilmente vai conquistando o paladar dos 
convidados. A maestria com que é preparado o jantar e o requinte 
com que é servido, na eloqüência dos detalhes, compõem um 
ritual de dar água na boca, ao mesmo tempo em que desinibe o 
espírito. O vinho não só é degustado com prazer como também 
identificado pelo general Lorenzo (Jarl Kulle), que neste momento 
do filme funciona como uma ponte entre as duas culturas. A Festa 
de Babette é o desabrochar da alma, na descoberta do prazer 
sem culpa” (SILVA,C. 2007, <http://sensibilidadeesabor.com.br 
/festadebabette.html>). 

Trata-se, portanto, de uma pequena comunidade do litoral da Dinamarca 

que vive sob a atmosfera acética de uma vida religiosa professada por um pastor 

e mentor do lugarejo, já falecido, cujas filhas solteiras dão continuidade ao seu 

                                                 

83 A festa de Babette, título original: Babettes Gaestebud, 1987, pais de origem Dinamarca, Idioma 
Dinamarqueês/Francês, Diretor Gabriel Axel, Elenco: Stéphane Audran; Brigitte Federspiel; Bodil 
Kjer; Jarl Kulle; Jean-Philippe Lafont. 
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trabalho. A rigidez e a restrição impostas por princípios religiosos avessos ao 

prazer entre outros modo de relacionamento, imprimem ao lugarejo uma 

atmosfera contida, onde os conflitos também não são expressos, onde tudo 

permanece encoberto. Babette é uma talentosa chef de cozinha em Paris, que 

está ali se refugiando da guerra/revolução no seu país, hospedada na casa das 

irmãs Martina e Philippa, filhas do pastor. Babette tinha por hábito jogar na loteria 

na França, e deixou esse encargo a um amigo enquanto ela vivia no lugarejo.  É 

surpreendida um dia ao ver que foi premiada e decide organizar um jantar, para o 

qual  convida os membros da comunidade. Estes então ficam preocupados, pois 

não são dados aos prazeres da vida, mas resolvem aceitar o convite e fazem um 

pacto de não sentirem prazer algum no jantar. Este é preparado com cuidado, 

com pertences encomendados da França: tartarugas, codornas, excelentes 

vinhos, temperos com finas ervas, entre outras especiarias. O talento culinário de 

Babette é manifestado na liberdade com que prepara os pratos, com uma 

organização incrível, cuidando de tudo com muito esmero. Vários pratos são 

preparados e todos servidos com vinhos adequados. O pacto é rompido diante 

desses maravilhosos e saborosos pratos e sob o calor de um bom vinho. Como 

diz Cris da Silva no seu comentário, é o desabrochar da alma, na descoberta do 

prazer sem culpa.     

A proximidade realiza-se nesse clima de saboreio e de bom humor, 

ressaltado e brindado pelo general Lourenço, um homem que, quando jovem, ao 

visitar a tia nessa pequena comunidade, havia se mostrado interessado em uma 

das filhas do pastor, mas seguira sua vida em direção a outros caminhos, e no 

jantar, re-visitava suas memórias, buscando se encontrar diante de suas 

escolhas. O agora general brinda em louvor a esse magnífico, divino jantar, que 

reuniu os homens na proximidade daquilo que os distanciava, a possibilidade do 

gozo agora conciliado com o divino. 

 “Coisificando, a coisa deixa perdurar a união dos quatro, terra e 
céu, mortais e imortais na simplicidade da sua quadratura 
(quadrindade), que unifica por si mesmo. 

A terra é o sustentáculo da construção, a fecundidade na 
aproximação, estimulando o conjunto das águas e dos minerais, 
da vegetação e da fauna. 
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 Quando dizemos terra, já pensamos também, caso pensemos 
nos outros três,  a partir da simplicidade dos quatro. 

 O céu é o caminho do sol, o curso da lua, o brilho das 
constelações, as estações do ano, luz e claridade do dia, a 
escuridão e densidade da noite, o favor e as intempéries do clima, 
a procissão de nuvens e profundeza azul do éter.  

Quando dizemos céu, já pensamos também, caso pensemos, nos 
três, a partir da simplicidade dos quatro. 

Os imortais são acenos dos mensageiros da divindade. É, na 
regência encoberta da divindade, que Deus aparece, em sua 
vigência essencial, que o retira de qualquer comparação com o 
que está sendo. 

Quando invocamos os imortais, já pensamos também, caso 
pensemos, nos outros três, a partir da simplicidade dos quatro. 

Os mortais são os homens. São assim chamados porque podem 
morrer. Morrer significa: saber a morte, como morte. Somente o 
homem morre. O animal finda. Pois não tem a morte nem diante 
de si, nem atrás de si. A morte é o escrínio do Nada, do que 
nunca, em nível algum, é algo que simplesmente está sendo. Ao 
contrário, o Nada está vigindo e em vigor, como o próprio ser. 
Chamamos aqui de mortais os mortais – não por chegarem ao fim 
e findarem sua vida na terra, mas porque eles sabem a morte, 
como morte. Os homens são mortais antes de findar sua vida. Os 
mortais são mortais, por serem e vingarem, no resguardo do ser. 
São a referência  vigente ao ser, como ser(...) 

Unindo-se por si mesmo uns com os outros, céu e terra, mortais e 
imortais pertencem, em conjunto, à simplicidade da quadratura de 
reunião. A seu modo, cada um dos quatro reflete e  espelha de 
volta a vigência essencial dos outros. A seu modo,  cada um 
reflete e espelha sua propriedade, dentro da simplicidade dos 
quatro(...)” (HEIDEGGER, 2002, pp. 155-156). 

A coisa, tal como vimos por meio do jarro, reúne aproximando céu e terra, 

os divinos (imortais) e os mortais. A quadrindade aqui exposta procura na 

simplicidade de um dizer poiético ressaltar que é nestes âmbitos que a 

proximidade se dá. O jarro ao reter, contendo, possibilita o oferecimento, e é 

neste oferecimento que os homens se reúnem num brindar de uma celebração, 

no momento de saciar a sede ou mesmo diante da taça erguida em direção a 

Deus no momento do sacrifício ou da libação em que a carne e o pão são 

reunidos ao espírito santo.  
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“(....)O que faz da jarra uma jarra desdobra seu ser no oferecimento do que 

se oferece”. Mesmo que a jarra estivesse vazia, ressalta Heidegger, ela tira seu 

ser do oferecimento, pois mesmo estando ela vazia é próprio deste ente oferecer, 

como é próprio de uma bandeja servir. Um outro ente pode não ser capaz de 

oferecer, mas ele pode ser destinado a outros fins como, por exemplo, um martelo 

ou um prego.  

Está presente no vinho, dado a nós pelo fruto da vinha, na qual a fertilidade 

da terra e o calor do céu se enlaçam um no outro. No oferecimento da água ou do 

vinho, o céu e a terra estão sempre presentes. Logo, o oferecimento daquilo que 

se oferece é o que fez do jarro um jarro. No ser do jarro, a terra e o céu 

permanecem presentes.  

Como pudemos observar, a linguagem da poiesis abre espaço para um 

dizer que, na proximidade que a coisa oferece, conforme sustenta Heidegger 

contempla o âmbito da quadrindade que procura superar a armação (Gestell) de 

um pensamento que desvela o ser dos entes atrelado à logística da eficiência 

produtiva e do consumo.  

  As coisas transformadas em meras coisas ou em mercadorias circulam no 

nosso mundo como entes descartáveis, portanto, sem tempo de permanência na 

nossa vida, sem duração para fazer história, e que também não mais tem o divino 

como horizonte daquilo que é mistério. Afinal, a ciência leiga torna tudo explicável 

a partir de suas lentes interpretativas do real, e o que não é explicável tem a 

promessa de um dia ser decifrável dentro dessa mesma ótica. A interpretação 

objetiva do ser através de suas substâncias, energias, entre outros artifícios de 

uma linguagem técnica, não mais abriga o mistério e a sutileza das relações entre 

os homens, nem tampouco a relação dos homens com o sagrado. Não há mais 

lugar para os deuses porque não há mais lugar para o mistério, tudo se tornou 

extremamente próximo, sem distância, o universo do homem moderno resume-se 

no reinado da eficiência produtiva, no reinado da fábrica.   

“A obra moderna, onde o homem conquista efetivamente o seu 
universo e funda o mundo de sua liberdade, se resume na fábrica. 
A modernidade vive no reinado da fábrica, como a Idade Média  
vivia no reinado da catedral. Aquela busca agenciar o princípio de 
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causalidade-produtiva, essa buscava agenciar o princípio da fé. 
São duas obras  que contém, na diferença, o mesmo propósito de 
integração universal” (BUZZI, 1977, p.21). 

 

5.1. SOBRE A ESSÊNCIA DA TÉCNICA MODERNA  

Um outro texto importante de Heidegger refere-se a uma conferência 

realizada por ele sobre a técnica, com o título:  A questão da técnica <Die Frage 

nach der Technik>, proferida no dia 18 de novembro de 1953, na Escola Superior 

Técnica de Munique. Essa conferência abre a possibilidade de melhor 

entendermos nossa época atual. Heidegger inicia suas reflexões procurando 

mostrar que a tarefa do pensamento se constitui num indagar, e que tal indagação 

constrói um caminho e que todos os caminhos do pensamento passam pela 

linguagem. Questionar a técnica moderna implica em buscar uma relação livre 

dos homens com a técnica, entende-se por relação livre se abrirmos a nossa 

existência à compreensão da essência da técnica. Ele nos adverte que “(....)a 

essência da técnica também não é, de modo algum, algo de técnico” 

(HEIDEGGER, 1997, p.43). Será preciso, portanto, nos aproximarmos do que 

entendemos por técnica e, mais especificamente, como aponta Heidegger 

devemos nos aproximar de sua essência, quando nos referimos à técnica 

moderna. A essência de algo, segundo antiga doutrina, refere-se ao “pelo que 

algo é”. “(....)Questionamos a técnica quando questionamos o que ela é” (Idem, 

ibidem). A palavra técnica provém do grego techno de téchne, que se refere à 

arte, a habilidade especial de executar ou fazer algo. Heidegger segue dois 

enunciados esclarecedores: técnica é um meio para fins, e o outro diz: técnica é 

um fazer do homem”. As duas indicações estão relacionadas e nos remetem ao 

fazer humano, utilizando instrumentos, aparelhos e máquinas no uso e no seu 

emprego para determinados fins. Dirá Heidegger  que a técnica moderna também 

é um meio para determinados fins, mesmo considerando-se a diferença entre um 

cata-vento e uma hidroelétrica, entre tantos outros equipamentos que entram no 

processo de produção da técnica industrial. Mas o caráter “(....)instrumental da 

técnica  não nos mostra a sua essência” (Idem, p.45). É preciso ir além e 
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observarmos que a técnica nos remete à idéia de causalidade, pois a realização, 

a efetuação de algo está implicada a um operar de causas em direção a este fim.  

“(....)Aquilo que tem como conseqüência um efeito, denominamos 
causa. Contudo, não somente aquilo que mediante o qual uma 
outra coisa é efetuada é uma causa. Também o fim, a partir de 
que o tipo do meio se determina, vale como causa. Onde fins são 
perseguidos, meios são empregados e onde domina o 
instrumental, ali impera a causalidade <Ursächlichkeit>, a 
causalidade <Kausalität>” (HEIDEGGER, 1997, p.45). 

  Heidegger retoma a noção de causa presente em Aristóteles, que fala das 

quatro causas, a saber: a causa materialis, ou seja, a matéria tal como 

concebemos hoje no conceito de matéria-prima, diz respeito ao material 

empregado para a realização de algo, como o aço que está contido numa faca; a 

causa formalis, que se refere à forma, à figura em que se instala o material – faca, 

sua forma; a causa finalis, o fim a que se destina a coisa criada, por exemplo: a 

faca para cortar pães, para cortar a carne, como uma taça que é requerida para 

brindar, celebrar ou “(....)o sacrifício para o qual a taça é requerida e determinada 

segundo a matéria e forma”; e, por último, a causa efficiens, que está associada 

àquele que efetua, que realizou o trabalho, por exemplo: o forjador da faca ou da 

taça de prata. 

“(....)A causa efficiens, uma das quatro causas, determina de modo 

exemplar toda a causalidade” (Idem, p.47). 

Os desdobramentos do pensamento metafísico levaram-nos ao 

esquecimento dessas quatro causas, concentrando-se mais fortemente na causa 

efficiens. Assim, a eficiência produtiva da fábrica volta-se à produção em grandes 

escalas, onde o homem passou a ser um mero executor, que faz parte de uma 

linha de montagem, obedecendo rigorosamente à logística do processo produtivo 

com seqüências previsíveis e, certamente, enfadonhas. A sofisticação dos meios 

de produção nos dias atuais chega a substituir os homens pela robótica, uma 

ciência contemporânea capaz de executar funções antes humanas, garantindo 

assim uma  eficiência precisa, eletro/mecânica de um robô programável. A 

logística da produção envolve  minimização de custos operacionais, uma vez que 

com os robôs a empresa evita os pesados custos alcançados pelo direito 
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trabalhista. Conforme indica a tradição filosófica advinda de Aristóteles,  estas 

quatro causas deveriam ser consideradas na produção, por exemplo, de uma 

coisa como a taça de prata conforme nos indicou Heidegger. No entanto diz o 

pensador, há muito essas quatro causas foram abandonadas em detrimento de 

uma causa que se tornou imperativa sobre as demais, que é a causa efficiens, ou 

seja, aquele que efetua, que realiza. 

 Heidegger chega a observar no seu texto que, em geral, nem mais se 

considera a causa finalis, a finalidade, como causalidade.  A finalidade, o a-fim-

de-que, perde-se no horizonte da efetuação. Temos a impressão até de que o 

desdobramento dessa relação homem técnica e o âmbito das produções 

industriais e a economia de consumo a que estamos enredados produzem tanto e 

tão vorazmente que se violenta aquilo que é realmente necessário ao homem. A 

reflexão sobre as quatro causas, mais do que um exercício filosófico acadêmico, 

ressalta a maneira como os homens se encontram comprometidos com a coisa. 

Um exemplo dado por Heidegger pode nos esclarecer: 

“A prata é algo a partir de que a taça de prata é feita. Ela é, 
enquanto essa matéria, cúmplice da taça. Esta deve à prata, isto 
é, agradece à prata por aquilo em que subsiste. O libatório, 
porém, não somente deve algo à prata. Enquanto taça, o que está 
comprometido com a prata aparece no aspecto da taça e não no 
de uma fivela ou de um anel. O libatório, desse modo, é 
imediatamente dependente do aspecto da taça. A prata, por onde 
o aspecto taça penetrou, e o aspecto, por onde a prata aparece, 
ambos estão a seu modo comprometidos com o libatório. Mas, 
sobretudo, um terceiro elemento está comprometido com ele. Este 
elemento delimita previamente a taça no âmbito da consagração e 
do sacrifício. É assim que ela é circunscrita enquanto libatório. O 
que circunscreve, finaliza a  coisa. Com esse fim, a coisa não 
cessa, mas inicia a partir de si o que será após a fabricação. O 
que termina, completa neste sentido, significa em grego telos, que 
na maioria das vezes se traduz por objetivo e fim e, assim, se 
deturpa. O telos compromete, é o que com-promete 
<Mitverschuldet> o libatório enquanto matéria e enquanto aspecto. 
Por fim, há um quarto elemento comprometido na disposição e 
preparação do libatório fabricado: o forjador da prata; porém, de 
modo algum enquanto causa efficiens, no sentido de que ele 
efetua agindo, como efeito de um fazer, o libatório fabricado” 
(HEIDEGGER, 1997, p.48-49). 

Mais do que marcar uma a inversão gramatical possível, ao colocar todo 

produzir da coisa e sua destinação na voz passiva, Heidegger quer com isto 
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testemunhar o modo como esse produzir, esse fazer, está  enredado nessas 

quatro noções de causa. O âmbito da relação com os entes quer seja a matéria-

prima, a taça enquanto forma que possibilita conter e verter o vinho nela contido, 

como a haste que permite segurá-la com firmeza  e erguê-la  durante o libatório, 

marca o gesto da oferenda e da consagração, são reuniões que auscultam o fazer 

dos homens naquilo que Heidegger denominou, como vimos, quadrindade, “pela 

brincadeira de espelhamento entre os constituintes da quadrindade” (LOPARIC, 

20001, p.52). Pela brincadeira no sentido da leveza com que esses envios do ser 

podem ser desvelados no horizonte da proximidade vivida junto aos entes 

(coisas). 

“(....)Esta totalidade é o elemento específico do Mundo (perdido 
pela época atual) – a unidade mítico-precursora, na qual céu e a 
terra, o ser-aí, enquanto mortal, e a divindade sacral instituem-se 
na abertura poética. Superam-se, assim, as  dicotomias filosóficas 
que separam o sujeito do objeto, a razão do sentimento, o pensar 
do poetar, enfim, as superfícies que encobrem o real impenetrado” 
(BEAINI, 1986, p.96). 

Heidegger, ao apontar para a quadrindade céu-terra-divinos e mortais, quer 

apenas mostrar os diferentes âmbitos em que podemos presentificar o ente, 

desvelando-o num horizonte rico e não empobrecido pela aridez da logística 

produtiva e do consumo.  

Retornando à questão da técnica e do caminho que Heidegger percorre na 

explicitação de sua essência, convém observarmos que o perigo da técnica 

moderna ao voltar-se unicamente para a causa efficiens ou para a eficiência 

produtiva, é  nos esquecermos ou nos distanciarmos dessa totalidade que 

envolve não somente as quatro causas, mas o âmbito do que designamos pela 

reunião dos divinos e dos mortais, do céu e da terra, ou seja, dos diferentes 

envios do ser. A técnica moderna  corre o perigo de transformar a coisa em mera 

coisa, ou seja, em objeto sustentado apenas por relações objetivadas 

(Vorhandenheit). 

Produzir ou ocasionar algo articula-se às quatro causas, conduzindo algo 

do ocultamento para o desvelamento.  
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“(....)O produzir leva do ocultamento para o descobrimento. O 
trazer à frente somente se dá na medida em que algo oculto 
chega ao desocultamento. Este surgir repousa  e vibra naquilo 
que denominamos o desabrigar <Entbergen>. Os gregos têm para 
isso a palavra Alethéia. Os romanos por ‘veritas’. Nós dizemos 
verdade  e a compreendemos costumeiramente como a exatidão 
da representação” (HEIDEGGER, 1997, p.53).  

Heidegger pergunta-se “Por onde nos perdemos?Questionamos a técnica e 

agora aportamos na alethéia, no desabrigar. O que a essência da técnica tem a 

ver com o desabrigar?” (Idem, ibidem). 

A questão da técnica sobre a qual medita Heidegger não se reduz à 

condição de ser meramente um meio. Alcançamos a compreensão da técnica 

como um desabrigar, abrindo-se assim um âmbito totalmente diferente, pois todo 

desabrigar acha-se articulado com a verdade (alethéia). A palavra téchne refere-

se à arte, à habilidade, nesse sentido Heidegger observa que o significado desta 

palavra nos destina a duas coisas. Por um lado, a téchne não é somente o nome 

para o fazer manual, mas também para as artes superiores e belas artes. “(....)A 

téchne pertence ao produzir, à  algo poético < Poietisches>” (Idem, p.55).   

A frase a seguir explicita com maior vigor essa relação da técnica com a 

arte: “(....)Ela (a técnica) desabriga o que não se produz sozinho e ainda não está 

à frente e que, por isso, pode aparecer e ser notado, ora dessa, ora daquela 

maneira” (Idem, ibidem). Na pintura de Van Gogh, “O par de sapatos de 

camponês”, desvela-se através deste apetrecho o mundo desse camponês. 

Certamente, para o pintor, o seu empenho e sensibilidade puderam desabrigar o 

mundo desse camponês, enfatizando o vigor de um par de sapatos usados, cujas 

marcas e deformações próprias da marcha do camponês em terreno acidentado, 

árido e úmido, convocaram o pintor e a nós apreciadores a ver a força de algo que 

se desvela a partir desse ente, apresentando-nos a existência desse anônimo 

camponês.  

Mas, se a téchne é um modo desabrigar, onde está a diferença da técnica 

moderna em relação ao téchne, tal como os gregos antigos pensavam? 

Heidegger dirá que a técnica moderna também é um modo de desabrigar, mas é 

preciso observarmos de que modo ela o faz.  
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Nesse itinerário reflexivo, Heidegger indica que “(....)o desabrigar imperante 

da  técnica moderna é um desafiar <Herausfordern> que estabelece, para a 

natureza, a exigência de fornecer energia suscetível de ser extraída e 

armanezada enquanto tal” (Idem, p.57). Assim sendo, a essência da técnica 

moderna vai se delineando dentro da tríade já exposta por nós, onde a 

exploração, a produção e o consumo são as visadas desse modo de operar da 

técnica moderna. Nessa relação marcada pelo desafio, pela provocação, homem 

e natureza estão implicados.  

“Esta provocação recíproca entre o homem e o real – onde o 
primeiro toma o segundo como fundo de reserva e o segundo 
incita o primeiro a procurar as suas forças escondidas – é 
denominada por Heidegger de armação (Gestell). Nesta palavra 
está aquilo que constitui a essência da técnica moderna” 
(MICHELAZZO, 1999, p.160).  

A armação da técnica consolida-se na atitude dos homens perante os 

entes, desvelando-os a partir de uma armação (Gestell), na qual  tudo se reduz a 

uma única visada, a visada que procura alocar os entes nesses meios de 

produção e de consumo. 

“Com o seu furor a armação da técnica restringe de modo drástico 
a nossa interpretação do real, reduzindo-a a praticamente duas 
posições extremamente perigosas: todo o ente que mostra é 
sempre apreendido como fundo de reserva e o homem é aquele 
ente que detém o papel de explorador desse fundo. Esta 
concepção do real tipo ‘caça e caçador’, estendida por todo o 
planeta, nos empurra para  borda do precipício, pois alimenta a 
ilusão do homem de ser o senhor absoluto da terra(...)” 
(MICHELAZZO, 1999, p.161). 

Esta compreensão de Heidegger sobre a essência da técnica lança novas 

luzes no horizonte do cultivo das artes, uma vez que, como vimos, a téchne acha-

se enredada às artes superiores, as belas artes. O fazer artístico, mais do que 

afeito à produção, cuja visada é o atendimento das demandas do mercado, é arte 

quando o artista pode auscultar o âmbito de um dizer, de uma linguagem poética, 

criadora, que desoculta o ente em sua possibilidades de ser, que este dizer possa 

recuperar o âmbito da quadrindade onde se inscreve a coisa e não a mera coisa. 

A técnica não pode ultrapassar a força de um logos, enquanto discurso que quer 

pôr algo a descoberto. O trabalho do artista consiste em abrir essa escuta 
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silenciosa do ser como âmbito de doação e não a um fazer compulsivo e 

repetitivo fechado às demandas do mercado e da obtenção do lucro. Voltar a 

nossa atenção ao ente, ver e desvelar possibilidades, respeitando os seus limites, 

são recursos que a pedagogia da desconstrução pode propor como exercício em 

direção a um modo de ser e pensar que ultrapasse os limites da armação 

(Gestell). 

  

5.2. OBSCURECIMENTO DO MUNDO 

“Heidegger dirá que estamos à beira do abismo, não pelo perigo 
advindo das máquinas ou ogivas nucleares, da violência das 
grandes cidades ou mesmo da barbárie cultural, mas, antes e 
justamente da possibilidade real de que o homem possa não ter 
mais acesso ao pensamento do ser  que é aquele que traz o 
sentido das coisas para o homem. E fazer sentido significa 
compreender-se a si mesmo ao lidar com as coisas, ser tocado e 
afetado por elas, habitar na sua  proximidade. Assim, um possível 
esquecimento definitivo do ser, verdadeiramente, constituiria para 
nós o perigo supremo, pois isso significaria o desaparecimento 
para sempre da essência do humano no homem” (MICHELAZZO , 
2000, p.10). 

 A ruptura da unidade originária, fruto do esquecimento da diferença 

ontológica entre ser e ente, nos encaminhou aos desdobramentos já anunciados 

neste capítulo. Chegamos a nossa época atual, orientada pelos imperativos da 

ciência e da técnica moderna, cujos alcances positivos e negativos pudemos 

observar nas considerações de alguns desdobramentos do pensamento de 

Heidegger. Algumas das conseqüências desse modo de ser e pensar, levaram 

Heidegger a falar sobre um ‘obscurecimento do mundo’, que compreende a 

devastação da terra, a massificação dos homens e a fuga dos deuses. Já tivemos 

a oportunidade de mencionar a devastação da terra quando discorremos sobre a 

essência da técnica moderna como sendo a provocação, a disputa alicerçada por 

uma armação (Gestell) do pensamento, que tem como visada provocar a natureza 

a nos fornecer recursos e energias ao atendimento das demandas de um 

consumo cada vez mais voraz e exigente. A terra devastada nos seus recursos 

mostra sinais de debilidade que já são anunciados por poucos que tentam com 
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tenacidade preservar e conter os avanços abusivos desse posicionamento 

metafísico.  

A massificação dos homens também já foi devidamente discutida na 

passagem da impessoalidade, ou da queda (Verfallen) do ser-aí tal como foi 

discutida em Ser e tempo (1927), e o nosso momento atual, implicado aos 

determinantes do consumo e da propaganda que nos enreda a interpretar o ser 

do ente à luz do ser-mercadoria.  Resta-nos refletir sobre a fuga dos deuses e 

para isto creio que um dos mais belos  e célebres textos de Nietzsche nos 

convida a penetrar neste tema, que é o aforismo 125: “O homem louco”, presente 

em A Gaia ciência: 

“Não ouviste falar daquele homem louco que, em plena manhã 
clara, acendeu um candeeiro, correu para o mercado e gritava 
incessantemente: ‘Procuro Deus!  Procuro Deus?’ – E, como lá se 
reunissem justamente muitos daqueles que não acreditavam em 
Deus, provocou ele então grande gargalhada. ‘Perdeu-se ele,  
então?’, dizia um. ‘Ter-se-ia extraviado, como uma criança?’, dizia 
outro. ‘Ou se mantém oculto? Tem ele medo de nós? Embarcou 
no navio? Emigrou?- desse modo gritavam e riam entre si. O 
homem louco saltou em meio a eles e transpassou-os com o 
olhar. ‘Para onde foi Deus?’, clamou ele, ‘eu vos quero dizê-lo! 
Nós  o matamos, vós e eu! Nós todos somos seus assassinos? 
Como, porém, fizemos isso? Como pudemos tragar o  oceano? 
Quem nos deu a esponja para remover o horizonte inteiro? Que 
fizemos nós quando desprendemos esta Terra de seu sol/ Para 
onde se move ela, então? Para  onde nos movemos nós? Longe 
de todos os sóis? Não nos precipitamos sem cessar? E para trás, 
para o lado, para a frente, de todos os lados? Há ainda um alto e 
um baixo? Não erramos como através de um nada infinito? Não 
nos bafeja o espaço vazio? Não ficou mais frio? Não vem, sem 
cessar, sempre a noite e mais noite? Não se tem que acender 
candeeiros  pela manhã? Nada ouvimos ainda do rumor dos 
coveiros, que sepultam Deus? Nada sentimos ainda do cheiro da 
decomposição divina? – também os deuses se decompõem! Deus 
morreu! Deus permanece morto! E nós o matamos! Como é que 
nos consolamos, nós os assassinos de todos os assassinos? 
Aquilo de mais santo e poderoso que o universo possui até agora 
sangrou sob nossos punhais – quem enxuga de nós esse 
sangue? Com que água poderíamos nos purificar? Que 
cerimônias de expiação, que divinos jogos teríamos de inventar? 
A grandeza desse feito não é demasiadamente grande para nós? 
Não teríamos  que nos tornar, nós próprios, deuses, para apenas 
parecer dignos dele? Jamais houve um feito maior – e sempre 
quem tenha apenas nascido depois de nós pertence, por causa 
desse feito, a uma história mais elevada do que foi toda história 
até agora!’ – Aqui, calou-se o homem louco e mirou de novo os 
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seus ouvintes. Também estes silenciavam e olhavam-no com 
estranhamento. Finalmente, ele arrojou o candeeiro ao solo, de 
modo que este se estilhaçou e apagou. ‘Chego cedo demais’, 
disse ele então; não estou ainda no tempo oportuno. Esse 
acontecimento formidável está ainda a caminho e peregrina – ele 
ainda não penetrou nos ouvidos dos homens. Relâmpagos e 
trovão precisam de tempo, a luz dos astros precisa de tempo, 
feitos precisam de tempo, mesmo depois de consumados, para 
serem vistos e ouvidos. Este feito está ainda distante deles do que 
os astros mais remotos – e, todavia, eles o consumaram’. Conta-
se ainda que, no  mesmo dia, o homem louco teria entrado em 
diversas igrejas e nelas entoado seu réquiem a eternam Deo. 
Conduzido para fora e instado a falar, teria ele replicado sempre 
apenas isto: ‘O que são, então, as igrejas, se não criptas e 
mausoléus de Deus?’”(NIETZSCHE, aforismo 125)84.     

Este texto é extremamente rico nas suas possibilidades interpretativas, pois 

na figura de um “louco”, uma figura para cujo dizer não se dá crédito, acaba por 

testemunhar e denunciar a morte de Deus, a um público não crédulo. Sua procura 

foi motivo de chacota e de  risos, mas o “louco” reverte esta situação ao dizer nós 

o matamos, vós e eu! Nós somos seus assassinos! Como, porém fizemos isso? 

Essa fala do “louco” é consentida pelo silêncio e, mais tarde, pelo olhar de 

estranhamento, pois o que há de louco nesse louco? O testemunho de nossa 

solidão e desamparo diante do maior dos assassinatos não encontra ritos nem 

jogos divinos, nem cerimônias de expiação para nos aliviar dessa culpa e solidão. 

Culpa sempre traz solidão. O louco ainda pergunta: “A grandeza desse feito não é 

demais para nós?” A pergunta em meio a outras são testemunhos de nossa 

condição atual, que não contempla nenhuma resposta. Ao lançar o candeeiro ao 

solo, apagando-o e estilhaçando-o, o louco diz: “Chego cedo demais(...) não 

estou no tempo oportuno.” Heidegger dirá: “Chegamos cedo demais para o ser e 

tarde demais para os deuses(...)”. Uma outra frase contundente acena em direção 

à denúncia desse tempo sombrio: “Somente um Deus pode nos salvar”. Podemos 

alinhavar essas frases, dizendo que não será mais o deus judaico-cristão, nem 

tampouco o deus de qualquer outra religião que nos salvará. Heidegger não 

pensa mais em ressuscitar o deus das instituições religiosas, o deus que pode 

nos salvar é o deus do sentimento de religiosidade (religare), da linguagem 

poiética (criadora) que, aberta à escuta do ser, possa reunir na proximidade e na 

                                                 
84 Este texto foi traduzido por Oswaldo Giacoia Junior e refere-se ao aforismo 125 : “O homem 
louco”, presente na publicação A Gaia Ciência. 
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intimidade de nossa relação junto às coisas, como vimos, um convite à 

brincadeira de espelhamento entre os constituintes da quadrindade. Nesse jogo, 

nessa leveza em direção ao ser, o divino  abriga o lugar do mistério doador do 

ser. 

 A pergunta do louco cutuca o nosso vazio existencial. A grandeza desse 

feito não foi demasiada para nós? Para onde nos movemos nós? Longe de todos 

os sóis? Não nos precipitamos sem cessar? Não ficou mais frio? Enfim, como os 

homens podem suportar esse vazio?  

“(....)Fugindo do vazio, procurando anestesiá-lo, preenchendo-o 
com qualquer coisa que dê algum sentido, nem que seja falso ou 
dure pouco. Para tanto, segundo Heidegger, entra em cena a 
maquinação planificada da qual fazem parte, por um lado, as 
Weltanchauungen e as ideologias que se encarregam de criar 
valores – sejam eles culturais ou científicos, sociais ou religiosos, 
segundo o que preconizam as necessidades do momento ou as 
exigências da moda, e, por outro, o mecanismo de produção de 
uma quantidade incalculável de bens e serviços fungíveis, 
calculados para atender às mais diversas necessidades e aos 
mais refinados gostos do mercado” (MICHELAZZO, 1999, p.169) 

O ser-aí foge do confronto com esse vazio, preenchendo-o por diversos 

meios e recursos, um drible da sua condição existencial é realizado pelos modos 

de dissipação do ser-aí em relação a si mesmo. Um dos modo da queda 

(Verfallen) diz respeito à  avidez de novidades, ou seja, a existência sustentada 

pela curiosidade, pela falta de paragem sem se demorar em nada, sem 

apropriação.  O novo apenas incita e provoca um caminhar tímido e temporário 

em direção a um outro novo, e assim sucessivamente.  

 Mas as perguntas do louco ainda se fazem ressoar em nossos ouvidos, 

entre elas: “Quem deu a esponja para remover o horizonte inteiro?” Esta pergunta 

nos remete ao sentido, ou melhor, à falta de sentido como o único sentido a 

vigorar.   

“(....)a fuga dos deuses, incorporado à devastação da terra e a 
massificação do homem -, o mundo obscurecido torna-se mais 
indigente e se aproxima ainda mais do abismo. Abismo, aqui, 
significa ausência de fundo (Ab grund), o mundo perdeu o seu 
fundamento que dá o sentido às coisas e ao homem. Deste modo 
’a ausência de sentido’ (Sinnlosigkeit) torna-se o único sentido {...} 
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dando, assim, início à era da obscuridade acabada, da perfeita 
ausência de sentido” (HEIDEGGER, apud  MICHELAZZO, 1999, 
p.169). 

A fuga dos deuses em Heidegger é uma variação da temática aqui 

apresentada na figura do “homem louco”, de Nietzsche, e que tais referências nos 

situam sobre o modo de ser do homem atual. Com Heidegger, podemos observar 

que esses três fenômenos: a fuga dos deuses, que é parte integrante do niilismo, 

bem como a devastação da terra e a massificação dos homens, se acham 

atrelados ao esquecimento do ser, portanto, a um pensamento que, arquitetado 

em direção ao controle e domínio dos entes, tornou-se esquecimento da pergunta 

pelo sentido do ser.  
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CAPÍTULO VI - RE-ENCANTAMENTO DO OLHAR OU A ESCUTA DO 

SILÊNCIO 

Nos capítulos anteriores nós pudemos discorrer sobre temas que envolvem 

a relação do ser-aí em relação a si-mesmo (selbst), a relação do ser-aí com os 

outros e junto das coisas. Estas reflexões ancoradas nas conferências realizadas 

por Heidegger após 1930, como: A coisa -1954 (Das Ding); A questão da  técnica-

1953   (Der frage nach der technik); A origem da obra de arte -1935/36 (Der 

Ursprung des Kunstwerks); O tempo da imagem do mundo (1938), entre outras, e 

em contribuições de autores afinados com o pensamento do autor, nos permitiram 

compreender o homem nas suas relações com o real, cujas descrições e 

reflexões pautadas por uma ontologia, ou seja, pela indagação do sentido do ser, 

nos colocaram diante de uma mudança paradigmática no que diz respeito ao 

modo de ser e pensar metafísico.  

Temos nos esforçado em demonstrar que essa quebra paradigmática 

sustenta toda a “condução” (ex-ducere) em direção a um outro modo de ser e 

pensar.  Provisoriamente podemos entender essa mudança paradigmática como 

uma “mudança de nosso olhar”, cujos apoios se alocam na  compreensão de 

homem não mais como sujeito, tal como contemplou o pensamento metafísico 

moderno, e, sim, a partir de uma outra essência, como existente, como Dasein 

(ser-no-mundo). Essa quebra paradigmática que envolve a compreensão do 

homem à luz do ser abre-nos para cuidados e preocupações (Fürsorge) distintas 

em relação aos projetos ônticos desenvolvidos pela metafísica moderna, 

preocupada com a instalação do homem como um sujeito, preso à ditadura de 

uma razão instrumentada pela medida e pelo cálculo e voltado ao controle e 

domínio dos entes.  

Vimos também que, a partir de 1930, com a “História do Ser” e das 

conferências realizadas na época, até a morte de Heidegger em maio de 1976 

que um outro apoio para uma “Pedagogia da Desconstrução” resulta em 

desarmarmos a armação (Gestell) de um pensamento alimentado pelos 

imperativos da ciência e da técnica moderna que nos enreda a desvelar o ser dos 
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entes sempre num único sentido, o sentido que aloca os entes no âmbito da 

tríade: exploração, produção e consumo. Vimos ainda que a essência da técnica 

aproximada como provocação, como desafio (Herausforden), coloca o homem e a 

natureza numa espécie de disputa, numa contenda em que tanto homem e 

natureza saem perdedores.  

“(....) O desabrigar imperante na técnica moderna é um desafiar < 
Herausfordern> que estabelece, para a natureza, a exigência de 
fornecer energia suscetível de ser extraída e armazenada 
enquanto tal” (HEIDEGGER, 1997, p.57). 

Neste sentido, o caminho pedagógico que se anuncia é a possibilidade de 

criar condições para uma relação distanciada desta armação. Heidegger abre-nos 

uma possibilidade quando ele encontra na poesia de Hölderlin caminhos para 

desarmar esta Gestell, surpreendendo-nos com a noção ou com modelos ônticos 

inscritos na quadrindade (Geviert), onde céu e terra, divinos e mortais são envios 

do ser na abertura de um olhar, ou melhor, de uma escuta que se abre para a 

convocação do ser, daquilo que mais propriamente concerne ao homem nas suas 

relações  que envolvem o acolhimento da terra fértil e das coisas da terra, como 

das coisas dos céus, como a luz, o vento, a chuva e as estações, como as coisas 

dos homens junto aos outros mortais e das relações com os divinos, com os 

deuses, ou seja, daquilo que não podemos dominar nem tampouco explicar – 

mistério.   

 A quadrindade é, portanto,  “(....) o mundo ou o a priori possibilitador dos 

entes”. Loparic pergunta-se: de que maneira estão unidos85 céu e terra, divinos e 

mortais na quadrindade? Responde também de um modo surpreendente, pois 

distante de um olhar teorético, objetivado (Vorhandenheit), Loparic fala, com base 

em Heidegger, de um jogo, uma brincadeira. “(....) Por um jogo, melhor, uma 

brincadeira (Spiel) de espelhamento: cada um espelha a sua maneira a essência 

dos outros” (LOPARIC, 2001, p.52). Jogo ou uma brincadeira entre os 

constituintes da quadrindade.  

“(....) tornando-se oleiro, o homem apronta jarras. Na qualidade de 
agricultor, ele enche as jarras. Nas horas de descanso, ele bebe 

                                                 
85 É importante observarmos que os quatro: céu e terra, divinos e mortais se aproximam, 
preservando, contudo, suas distâncias. 
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nas jarras da taverna. Nos dias de festa, ele as usa para fazer 
oferenda aos desconhecidos divinos. Na hora da morte, ele se 
afasta de todas as coisas e passa para o ‘santuário do 
nada’”(LOPARIC, 2001, p.52). 

Mas o ser-aí somente pode abrir-se para o desvelamento do ser dos entes 

se ele puder abrir-se para a essência da verdade compreendida como sendo a 

liberdade de deixar ser o ente. Deixar-ser é abdicar de um olhar que legisla sobre 

o real, controlando-o e dominando-o sob a égide de um cogito racional. É preciso 

desconstruir os imperativos da metafísica recuperando a diferença ontológica 

entre ser e ente. Os taoístas têm na expressão Wu-wei um significado muito 

próximo destas indicações. Wu-wei significa não-ação, ou mais precisamente 

deixar-ser. Esse contexto mostra-se distinto da provocação e da disputa envolvida 

pela técnica moderna, onde o poder se alimenta do princípio da causalidade, 

como vimos, entendida como eficiência produtiva, ou seja: “Operam-se efeitos 

desejados pondo a funcionar causas adequadas (Cf. BUZZI, 1977, p. 301).  

Na contramão desse modo de ser podemos auscultar a interpretação de 

Martin Buber da expressão taoísta Wu-wei: “Interferir na vida das coisas significa 

violentar a elas e a si mesmo...Aquele que se impõe tem o poder fraco, aparente; 

aquele que não se impõe tem o poder grandioso secreto...” (BUBER, apud  

ROGERS, 1977, p.205). Essas indicações de Buber servem de modo significativo 

para as relações entre os homens, principalmente neste âmbito sobre o qual nos 

propusemos a meditar, que é o âmbito da relação ensino-aprendizagem.   

A disputa, a provocação no sentido de desafiar os limites das coisas e de 

nós mesmos constitui nosso enredo atual. Fiquei impressionado ao ver uma 

psicóloga especializada em psicologia do esporte para atletas de alto 

desempenho (performance), dizendo numa palestra que o conceito de saúde está 

longe de figurar na pauta desses atletas, pois nos treinamentos de alta 

performance os atletas convivem com dores crônicas, com lesões administradas 

com recursos sofisticados da medicina atual, cujas seqüelas futuras já hoje são 

detectadas. As disputas, nos seus modos perversos “de ser um contra o outro, 

dominando e tirando o outro do páreo”, estão presentes nas empresas, muitas 

vezes até estimuladas em favor dos resultados, como nas relações interpessoais 

dos homens no seu cotidiano, nas relações afetivas e na sexualidade, nas quais 
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dominador e dominado reproduzem a equação moderna da provocação e da 

disputa.    

Creio que esses dois caminhos abrem para a pedagogia da desconstrução 

possibilidades de intervenção, ou seja, de uma práxis a serem pensadas. 

Desejamos, neste capítulo, aprofundar esses dois âmbitos, o âmbito do homem e 

da quebra paradigmática que envolve a passagem do homem-sujeito para 

Dasein, e o âmbito do mundo legislado pelos imperativos da ciência e da técnica 

moderna em direção a uma linguagem poética. Podemos dizê-la melhor com a 

palavra grega poiesis. 

“(....) Poiesis diz respeito a um produzir, a um levar à luz o que se 
apresenta. Platão nos diz o que é este levar numa proposição do 
Banquete: Todo ocasionar para algo que, a partir de uma não-
presença sempre transborda e se antecipa numa presença é 
poiésis, produzir. É poiésis, seja o que acontece na natureza, seja 
na obra do artesão ou na arte. Poiésis leva do ocultamento para o 
desocultamento” (HEIDEGGER, apud POMPÉIA, 2000, p. 22).   

 

6.1. SOBRE O HOMEM COMO HOMEM-SUJEITO PARA DASEIN 

Um dos sintomas86 que nos parece ser central, fruto do esquecimento do 

ser e da conseqüente interpretação do homem como sujeito, é o antropocentrismo 

acentuado que foi sendo cultivado a partir do Renascimento, com o movimento 

humanista87, e mais fortemente desenvolvido no pensamento metafísico moderno, 

                                                 
86  Utilizamos a palavra sintoma, justamente para fazer referência sobre algo que se anuncia, que 
indica, mas que ao mesmo tempo não revela a totalidade daquilo que é. Uma febre indica algo, 
mas não revela a totalidade daquilo que é. Heidegger no parágrafo sétimo de Ser e tempo (1927), 
ao meditar sobre a fenomenologia e sobre o termo fenômeno, assume o significado de fenômeno 
para aquilo que se mostra, o que se revela, sendo que este mostrar-se dos entes pode contemplar 
os seus modos privativos deste mostrar, um deles é a aparência tal como os signos, ícones, 
símbolos, etc.     
87 “Movimento intelectual que surgiu no Renascimento. Lutando contra a esclerose da filosofia 
escolástica e aproveitando-se de um melhor conhecimento da civilização greco-latina, os 
humanistas (Erasmo, Tomás Morus, etc.) se esforçaram por mostrar a dignidade do espírito crítico 
e inauguraram um movimento de confiança na razão e no espírito crítico” (JAPIASSU & 
MARCONDES, 1996, p.132).  Na filosofia, o humanismo coloca o homem  no centro de suas 
reflexões. Cabe-nos salientar que a escolástica refere-se às escolas religiosas de cunho 
doutrinário exercida pelo mundo católico.  
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com base nos posicionamentos filosóficos de René Descartes (1596-1650), em 

que o homem passa a ser compreendido como sujeito88. 

“Esta posição de ‘determinação’ é mais patente com a 
interpretação do ser da época moderna, cuja conseqüência 
decorrente é o aparecimento de um antropocentrismo vigoroso, o 
que nos permite apreender um evidente nexo entre o 
desenvolvimento de pensar metafísico e o processo cada vez 
mais acentuado de centralização do homem em meio ao real. É 
digno de nota observarmos como aqueles dois pequenos fatos 
presentes no pensamento metafísico inaugurado por Platão – o 
ser do ente interpretado como idéia e a questão da verdade 
concebida como orthótes -, não só foram a base de sustentação 
de todo o pensar ocidental posterior, mas também sofreram um 
aperfeiçoamento numa perspectiva que colocou o pensamento 
dentro de níveis de exigência cada vez mais acentuados de 
certeza, precisão, previsão, cálculo e controle na sua forma de 
apreender o real” (MICHELAZZO, 1999, p. 63). 

Este nexo a que se refere o autor pode ser testemunhado pelo modo de ser 

do homem atual, cujos desdobramentos estão sustentados nos posicionamentos 

assumidos no início da Modernidade. Tais posicionamentos referem-se à ênfase 

dada pelo pensamento de Descartes em direção a uma filosofia prática tutelada 

pelos princípios e noções da física em detrimento das Humanidades e a 

descoberta do cogito, constituindo, assim, o homem como sujeito.  

Com Descartes o homem torna-se o subjectum, aquele que funda e que 

está na base de todo o existente. É a partir desse homem-sujeito que saem todos 

os referenciais em relação ao ente, tudo se transforma em imagem a ser 

representada num cogito (coisa pensante) instrumentado pela razão e pelo 

cálculo. 

            A posição do homem-sujeito, subjectum, é aquele no qual se funda todo o 

existente à maneira do seu ser e de sua verdade. Este novo posicionamento 

realiza uma nova condição, uma nova maneira de compreender a totalidade do 

existente. É nesta perspectiva que o 

                                                 
88  “O homem é subjectum num sentido específico. O nome e o conceito de ‘sujeito’ tendem 
doravante nesta nova significação a tornar o nome próprio e o termo essencial para designar o 
homem. Isto quer dizer: todo ente extra-humano torna-se objeto para este sujeito. Desde este 
momento, o termo subjectum não se refere mais, em se tratando de nome e conceito, ao animal, à 
planta, nem à pedra”. (HEIDEGGER , 1971c, v.II, p.136). 
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“(....) pensar representativo só toma o existente como objético – 
ou seja, o ente só ‘é’ quando está fora do homem, mas, ao mesmo 
tempo apreendido pelo seu pensar calculador -, então o mundo, 
tomado como a totalidade dos entes, se transforma em imagem” 
(MICHELAZZO, 1999, p. 61).  

          À medida que mais intensamente o mundo é dominado, estando à 

disposição do homem-sujeito, tanto mais em evidência ele estará “(....) tanto mais 

incontinentemente se transforma a contemplação do mundo e a doutrina do 

mundo em doutrina do homem, em antropologia (HEIDEGGER, 1979, pp. 82-83). 

O homem, deste modo, toma posse do real, transforma-o em algo passível de 

dominação, que na modernidade se dá pela ação do sujeito, conceito este 

herdeiro da dicotomia engendrada por Platão entre o homem e o real.  Assim 

sendo, o mundo transformado em imagem do mundo, expressão esta que atesta 

este modo de ser e pensar, realiza-se naquilo que freqüentemente denominamos 

“visão de mundo”. E é neste itinerário representativo que reside a força das 

acrobacias mentais em direção a uma determinada concepção de mundo, assiste-

se, assim, o homem-sujeito legislando sobre o real e o concebendo segundo suas 

abstrações teoréticas. O mundo dominado ou a ser dominado subverte a nossa 

relação com o real, pois ela passa a ser movida apenas pelo desafio, pela 

provocação, cuja equação não resulta em um vencedor e, sim, na contenda 

homem e natureza, da qual ambos saem perdedores. 

             Na busca por realizar um salto em direção a um outro modo de o ser-aí 

estar no mundo, temos de ter em conta que: 

“(....)A questão é que nem o sujeito está desde o princípio dado no 
real, nem o mundo é o conjunto maximamente universal dos entes 
simplesmente dados. Ao contrário, o sujeito e a objetividade só 
nascem a partir de um ocultamento da ek-sistencialidade como 
traço primordial do ser-aí e de uma completa cegueira frente à 
diferença ontológica entre ser e ente. No momento em que 
despertamos para um tal fato, abre-se uma segunda via de 
compreensão da linguagem: a via oriunda da 
‘desantropomorfização mais originária do homem enquanto ser 
vivo simplesmente dado, sujeito e todas as outras coisas até 
aqui’(1998, p.510)” (CASANOVA, 2002, pp. 322-323). 

É diante desta cegueira metafísica que o homem se consolida como sujeito, 

e o objeto (res extensa), como epifenômeno do sujeito, sendo que deste 
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posicionamento, cuja herança remonta ao início da filosofia com Platão, a 

linguagem, ou seja, o logos que permeia nossa relação junto às coisas e aos 

outros, torna-se antropocentrada, conferindo ao sujeito poder e domínio sobre as 

coisas e mesmo sobre os outros ser-aí. Uma linguagem desantropocentrada será 

afeita à compreensão do ser-aí como ek-sistente, de modo que, quando 

Heidegger hifeniza o termo existência em ek-sistência, ele quer ressaltar que o 

ser-aí é constitutivamente ser-para-fora. Conforme observa o professor Casanova 

“(....) ele nunca é primeiro dentro para depois ser fora, mas já é sempre fora” 

(Idem, ibidem). A linguagem encaminha-se para um outro modo de constituição, 

pois ela estará suportada por um outro modo de relação junto às coisas. Vejamos, 

com base no livro Angústia, culpa e libertação89, do professor Medard Boss, no 

qual, referindo-se a Heidegger, contempla a  possibilidade de sairmos  deste 

posicionamento subjetivista antropocentrado em direção a outro modo de relação 

com o real. O texto traz a fala de Heidegger e as observações de Boss.  

 “(....) Ali a árvore floresce. Nós estamos diante de uma árvore em 
flor – e a árvore está diante de nós. Qualquer um pode dizer isto. 
Mas Heidegger examina mais profundamente este simples fato e 
continua: ‘Nós nos colocamos diante de uma árvore, em frente 
dela, e a árvore se apresenta a nós’. Em contraste com tal 
afirmação, o homem atual geralmente pensa: Nós visualizamos 
uma árvore. Mas Heidegger continua fiel ao fenômeno imediato e 
constata: ‘Nós nos colocamos defronte a uma árvore, em frente 
dela’. Portanto, ele deixa a árvore estar-no-mundo, lá fora, onde 
ela originalmente se mostrou a nós. Ele não a devora 
imediatamente, possessivamente, numa visualização de um 
sujeito-humano. A árvore não é logo degradada à condição de 
uma imagem conceitual intra-psíquica de um homem” (BOSS, 
1975, p.58). 

 “Nós nos colocamos diante da árvore, em frente dela, e a árvore se 

apresenta a nós”, esta é a maneira pela qual as coisas são devoradas pelo 

homem numa a atitude possessiva.  

“(....)Do subjetivismo presunçoso, possessivo de Descartes (da 
modernidade), no qual uma macieira em flor somente existe 
graças à visualização de um sujeito-humano, Heidegger saltou 
para o modo de enxergar fenomenológico, mais humilde” (BOSS, 
1975, p.59). 

                                                 
89 BOSS, M. (1975) Angústia, culpa e libertação.Tradução de Bárbara Spanoudis, Livraria Duas 
Cidades, S.Paulo. 
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Um modo de elucidar melhor este salto pode ser realizado se nos 

aproximarmos da idéia de que ser é sempre ser de um determinado ente, e que 

desvelar o ser dos entes não é tarefa exclusivamente do homem tal como a noção 

de sujeito impõe e, sim, da relação. As possibilidades de ser de um determinado 

ente são dadas pelo ente a partir dele, esta é a compreensão oferecida no 

parágrafo sétimo de Ser e tempo, quando Heidegger afirma que devemos “aduzir 

o próprio ente de modo devido” (HEIDEGGER, 1988, p.68). Aduzir de modo 

devido significa tomar aquilo que se mostra tal como se mostra, mesmo que seja 

nos seus modos privativos, para que possamos desvelar o ser dos entes. Temos 

de considerar o fenômeno naquilo que se mostra, sem qualquer interpretação 

prévia (redução) para que possamos nos aproximar do seu sentido. Nesta 

proposição fenomenológica que compreende um método abre-se a condição de 

que nosso olhar deve antes estar atento a uma escuta daquilo que vem ao nosso 

encontro. Estas indicações são fundamentais para se aduzir o fenômeno na sua 

totalidade.  

As possibilidades de se desvelar o ser dos entes, ou seja, seu sentido, 

depende fundamentalmente das possibilidades de ser de cada ente. Não se trata 

de um exercício intelectual abstrato e, sim, de uma escuta atenta e um olhar que 

perscruta o ente nas suas possibilidades de ser. Assim, quando projetamos 

possibilidades de ser para um ente, estas possibilidades já estão dadas na 

estrutura desse ente, portanto, não é mera construção de um sujeito isolado e 

capaz de se abrir a qualquer possibilidade. Mesmo porque, qualquer possibilidade 

presentificada em relação àquele ente, quer seja uma pintura ou uma poesia ela 

deve reter um sentrido reconhecido pelo ser-aí. Uma barra de ferro diz de uma 

certa consistência, dureza e rigidez diferente de uma barra de ouro, além do valor 

que cada uma possui no nosso contexto sócio-histórico. Estes entes podem nos 

convocar a certas presentificações, diferentes de outros entes como a água ou a 

árvore que nos remeterão a outros envios do ser. Nesse sentido, cada ente trás 

em si o seu ser e permite aproximações e desvelamentes de acordo com suas 

próprias indicações. Com o ente árvore podemos dizer que ela reúne céu e terra 

os divinos e mortais, pois sua copa se volta para o céu, como suas raízes se 
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deitam sobre a terra, como ela também contempla o lugar a morada dos homens 

na terra e o lugar do céu como lugar do mistério e dos deuses.   

 Se um poeta desejar dizer algo sobre a ação sem ação, tal compreensão 

poderá ser expressa como nesta composição de Zenrin Kushu diz: 

“Os gansos selvagens não refletem 

intencionalmente 

A água não forma o propósito de lhes 

Receber a imagem”  (WATTS, apud CORREA PINTO 1980, p.82) 

Nós pudemos, por meio das conferências e escritos de Heidegger, salientar 

o distanciamento exercido pela metafísica em relação à unidade entre ser e 

pensar, uma vez que ser foi interpretado de modo objetivado (Vorhandenheit), 

culminando no seu esquecimento. Heidegger propõe que a unidade de ser e 

pensar realiza-se se seguirmos os acenos advindos do mundo grego, pertencente 

a uma época anterior à do início da metafísica (pré-socráticos). O primeiro aceno 

vem do poeta, o segundo, de um pensador. Creio que foram ficando cada vez 

mais claras as incursões da linguagem da poiesis presente no mundo grego 

antigo, no qual o pensar era afeito à phýsis e à alethéia e que Heidegger,  

encontra na poesia de Hölderlin inspiração para desarmar a armação (Gestell) 

engendrada pelo pensamento metafísico, surpreendendo-nos com a noção de 

quadrindade (Geviert): “a quadrindade é, portanto, o mundo ou o a priori 

possibilitador dos entes”.  

É neste âmbito da quadrindade que nos perguntamos assumindo a 

indagação do professor Loparic: de que maneira estão unidos90 na quadrindade? 

“(....) Por um jogo , melhor, uma brincadeira (Spiel), de espelhamento: cada um 

espelha a sua maneira a essência dos outros” (LOPARIC, 2001, p.52). Por um 

jogo, por uma brincadeira, ou seja, pela leveza de deixar ser o ente.  

                                                 
90 É importante observarmos que os quatro: céu e terra, divinos e mortais se aproximam, 
preservando, contudo, suas distâncias. 
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A tarefa do pensamento e do pensador em Heidegger, na esteira da 

superação da armação, aloca-se num pensar que, longe de buscar fundamentos 

estáveis e verdades irretorquíveis, deve enredar-se na busca de proximidade com 

as coisas, re-visitando ou rememorando (an denken) o que foi já pensado em 

direção àquilo que deixou de ser pensado a partir das determinações assumidas 

pelo pensamento metafísico. 

O que está em jogo neste dizer poético é um dizer que se desloca de uma 

fala e de uma compreensão enredada em scripts comuns já esgarçados por um 

entendimento que legisla sobre o real para um modo de dizer autêntico.  

“Com a linguagem habitual que hoje é usada e esgarçada até o 
desgaste, a verdade do seer91 não se deixa dizer. Essa verdade 
pode ser afinal imediatamente dita, se toda linguagem é 
linguagem do ente? Ou pode ser inventada uma nova linguagem 
para o seer? Não. E mesmo se isto acontecesse e até sem a 
cunhagem de palavras artificiais, essa linguagem não seria uma 
que diz. Todo dizer precisa deixar surgir conjuntamente a 
possibilidade da escuta. Ambos precisam ter a mesma origem. 
Assim, só resta uma coisa: dizer a linguagem que cresceu 
maximamente em sua unidade e força essencial, a linguagem do 
ente enquanto linguagem do seer” (HEIDEGGER, apud 
CASANOVA, 2002, p. 323). 

O texto anuncia que a verdade do  

 “(....) seer não se deixar dizer pela linguagem habitual em sua 
ligação unilateral com os entes. A razão de ser desse fato repousa 
sobre um limite constitutivo da linguagem enquanto tal. A 
linguagem só está realmente em condições de  dizer o ente 
porque ela só pode dizer o que de algum modo é. Como o seer 
não se confunde com um ente entre outros, nem se diferencia, 
tampouco, dos entes apenas em função de seu caráter supremo, 
a linguagem não pode dizer o seer” (p. 323). 

Faz-se necessário, dirá Casanova, que se saia de uma linguagem decaída e 

que se busque uma linguagem autêntica.   
                                                 
91 O autor elucida que o “(....) termo ‘seer’ remete-nos a um recurso utilizado por Heidegger para 
diferenciar a pergunta metafísica pelo Ser e o pensamento interessado em colocar uma vez mais a 
questão acerca do sentido do ser. Enquanto a Metafísica, desde o seu primeiro começo, com 
Platão e Aristóteles, compreende o ser como o ente supremo (óntos ón), o pensamento imerso no 
outro começo da filosofia aquiesce radicalmente à impossibilidade de transformar o ser em objeto 
de tematização. Para acompanhar essa diferença, Heidegger cria uma distinção pautada no étimo 
originário do verbo ‘ser’ em alemão. Surgem, assim, os termos ‘Sein’ e ‘Seyn’. Nós traduzimos 
esses termos, respectivamente, por ‘ser’ e ‘seer’, em função do fato de a grafia arcaica de ser em 
português ser feita com duas letras ‘e’” (CASANOVA, 2002, p. 2 – nota nº. 1). 
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“Todo dizer precisa deixar surgir conjuntamente a possibilidade da escuta. 

Ambos precisam ter a mesma origem” (CASANOVA, 2002, p. 324) 

  A linguagem do seer deve-se abrir para um dizer em consonância com a 

escuta silenciosa que ausculta o ser enquanto doação, enquanto convocação 

para aquilo que pode ser desvelado, descoberto.  

”Em outras palavras, o que temos no interior da linguagem do seer 
é realmente uma interpenetração plena entre o dizer e escuta. O 
dizer acolhe o envio do seer, ao mesmo tempo em que aquiesce 
ao seu necessário recolhimento; ele diz, por um lado, o ente, mas 
retira, por outro, o poder de mostração do ente do silêncio abismal 
inerente ao seer” (CASANOVA, 2002, p. 320) 

Mas, para que o ser-aí se abra para um discurso autêntico/próprio, que não 

quer dizer genuíno, inédito e, sim, que demarca a força, o vigor de um dizer 

próprio, é necessário que o ser-aí se abra para escutar os envios do ser. Não há 

linguagem autêntica se não houver uma escuta silenciosa daquilo que pode se 

abrir, se presentificar (desvelar-ser). Podemos acompanhar o depoimento de uma 

paciente, retirado do livro Conversa sobre terapia, de Bilê Tatit Sapienza. Trata-se 

de uma paciente em terapia, uma moça que  “dispara a falar, como se estivesse 

passando em revista a sua vida” (SAPIENZA, 2004, p. 64). 

“(....) Mas está tudo certo, tudo no lugar, tenho tudo, mas sabe 
como é, fica sempre uma coisa que eu não sei bem o que é, mas 
não me falta nada; é claro que tenho uns probleminhas com as 
crianças, você sabe o que é criança, mas isso todo mundo tem, 
não é? É só não tendo filho, mas aí também a vida ia ficar sem 
graça; nossa, não sei o que seria de mim sem eles; às vezes eu 
falo isso pro meu marido; ele diz que eu sou exagerada; homem é 
meio desligado mesmo, ainda mais o meu marido; ele é desligado 
dessas coisas de casa, não é desses que ficam de ti-ti-ti com as 
crianças, comigo também ele não é chagado a romantismos, diz 
que isso é bobagem; o que interessa é que tudo o que ele faz é 
pra gente, e é verdade mesmo, ela não deixa faltar nada em casa, 
não posso reclamar, tenho até medo de ser injusta, nem sei por  
que estou falando disso; mas, sabe, ele é diferente de um outro 
cara que eu namorei quando eu era mais menina, ah..., é muito 
diferente; eu já sei, acho que estou falando disso porque eu 
sonhei com esse cara ontem, cada sonho bobo que a gente tem, 
mas isso é coisa do passado; minha mãe diz que águas passadas 
não movem moinhos, o que interessa é o dia de hoje; e, aliás, por 
falar em hoje, não sei o que vou mandar minha empregada fazer 
pro jantar; elas nunca sabem, todo dia é isso; eu não devia nem 
reclamar, tem gente que nem tem o que comer e eu aqui 
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reclamando; vida de dona de casa é essa; também, quem mandou 
eu largar o meu trabalho de professora de inglês quando eu casei, 
eu gostava, mas até que foi bom largar, eu não ganhava grande 
coisa mesmo; tenho uma amiga que continuou dando aula, 
trabalha o dia todo, de noite ainda tem que ver a lição de casa do 
filho dela; também o menino está ficando insuportável, dando o 
maior trabalho, também, com a mãe fora o dia todo; pelo menos 
os meus estão indo bem na escola, eu estou ali o dia inteiro, 
presente, sou o tipo da mãe presente, essa culpa eu não tenho; 
criança, se a gente larga, você sabe, não sabe o que vai ser, 
ainda mais nos dias de hoje; é diferente de quando eu era menina, 
minha mãe era legal, mas não dava moleza; eu cheguei a apanhar 
uma vez do meu pai, eu nem merecia daquela vez, mas eu era 
meio maluquinha mesmo, até que pelo menos eu aproveitei meus 
bons  tempos; sabe que uma vez eu até ganhei um concurso de 
dança no colégio? Eu adorava dançar, era bem diferente de hoje, 
até que eu criei juízo, agora é tratar de esperar que as crianças 
cresçam mais, quem sabe meu marido resolve viajar comigo um 
pouco pra qualquer lugar aí; o problema vai ser ter com quem 
deixar os meninos; bom, mas até lá se resolve, não há nada que 
não se resolva, não é? Só pra morte é que não tem remédio, o 
resto a gente vai levando, mas, sabe, tem hora que não sei o que 
me dá, parece que eu não agüento, eu perco a paciência com os 
meninos, depois eu fico com dó, eles não têm culpa, mas é que eu 
fico estressada, não sei por quê; mas deixa isso pra lá; nossa, 
falei muito hoje, acho que já deu o nosso tempo” (SAPIENZA, 
2004, pp. 64-66). 

Esta fala elucida muito bem esse dizer que jorra sem se escutar, sem se 

ouvir. A paciente lança-se numa fala quase compulsiva, reclamante de um lado, 

mas justificadora de outro, marcada por clichês do tipo: eu não devia reclamar, 

tem gente que passa fome ou águas passadas não movem moinhos, o que 

interessa é o dia de hoje; criança se a gente larga não sabe o que vai ser.  

 Diz a autora:  

“Naquela sessão, de relance, ela indica algumas coisas que 
fogem daquele ‘está tudo certo’ ou talvez até esteja – ‘tudo em 
volta está deserto, tudo certo... como dois e dois são cinco’ -, tal 
como na música do Caetano. Você vê o esforço que ela faz para 
se certificar de  que não se arrepende de ter deixado sua 
profissão? O desencanto com o jeito seco do marido? Uma certa 
culpa por ‘reclamar de barriga cheia’? Você vê a impressão triste 
de que agora é tarde e os sonhos ficaram definitivamente para 
trás? E há mais coisas ainda. É trabalho para muito tempo de 
terapia. E ela diz tudo em mais ou menos três minutos! (Idem, 
p.67). 
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É necessário que esta pessoa se abra para uma escuta daquilo que ela diz, 

parando em cada tema, demorando-se neles, somente assim ela pode, pouco a 

pouco, constituir um discurso que seja seu.  

A escuta não se aloca na relação do ser-aí consigo mesmo e tampouco na 

relação com os outros. Tal postura propicia uma escuta compreensiva, um 

reconhecimento do outro naquilo que lhe constitui, e esta compreensão se dá pela 

“(....) reflexividade da situação dialógica, na troca intersubjetiva entre a pessoa 

que traz e o outro” (SZIMANSKY, 2007<scielo.bus-psi.org).  Diz ainda a 

professora  Szimansky:  

 “A compreensão está em contínua elaboração, posta em 
linguagem, buscando formular a situação de estar no mundo como 
educador. A linguagem não cumpre apenas a função 
comunicativa, mas constitui-se na explicitação da compreensão do 
mundo e de si mesmo, e isto é válido para ambos que participam 
da entrevista. ‘A linguagem é o pronunciamento do discurso’, nos 
diz Heidegger (1988, p. 219), e este é constitutivo da existência 
humana, assim como a compreensão e a disposição. ‘O ser 
humano é falante’, diz Nunes (2002, p. 20), e ‘O discurso é a 
articulação dessa compreensibilidade’ (Heidegger, 1988, p. 219), 
sendo a escuta e o silêncio possibilidades intrínsecas da 
linguagem. O discurso se comunica naquilo sobre o que discorre e 
que constitui o que Heidegger chama de ‘o dito dos desejos, das 
perguntas, dos pronunciamentos’ (ibid., p. 220). É na escuta que 
se torna clara a conexão do discurso com a compreensão, 
‘Escutar é o estar aberto existencial da pre-sença enquanto ser-
com os outros’ (...) a pre-sença escuta porque compreende’ (ibid., 
p. 222). Essa possibilidade primordial de escutar possibilita o 
ouvir, que pode se dar de muitas formas, como ‘o não ouvir, 
resistir, defender-se, fazer frente’  (ibid., p. 222), lembrando que a 
escuta é sempre compreensiva, no sentido de que não ouvimos 
ruídos puros, pois a pre-sença ‘enquanto ser-no-mundo, já sempre 
se detém junto ao que está à mão dentro do mundo e não junto a 
‘sensações’ (ibid., p. 223) sem significado. Heidegger (ibid.) traz o 
silêncio como outro fundamento existencial do discurso, que pode 
significar a elaboração da compreensão: ‘Silenciar, no entanto, 
não significa ficar mudo. [...] Silenciar em sentido próprio só é 
possível num discurso autêntico’. Para poder silenciar, a pre-
sença ‘deve ter algo a dizer, isto é, deve ter uma abertura própria 
e rica de si mesma’ (ibid., p. 224). É do estar em silêncio ‘que 
provém o verdadeiro poder ouvir e a convivência transparente’ 
(ibid., p. 224)” (Idem, ibidem). 

É neste horizonte da desconstrução do pensamento metafísico que a 

metáfora do olhar se torna empobrecida diante da “escuta” como escuta 
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articulada ao dizer, cujo dizer se dá diante da escuta silenciosa do ser. A metáfora 

do olhar, do ver, é uma metáfora metafísica consolidada na Alegoria da Caverna, 

com Platão. Na  Alegoria, o enxergar tímido, prisioneiro do lusco-fusco da 

caverna, onde as coisas são vistas através de suas sombras, cujo deslocamento 

(ex-ducere) se dá em direção à luz do sol, realizando, assim, a passagem da 

doutrina da verdade antes pronunciada pela palavra alethéia, onde ocultamento 

(escuridão) e des-ocultamento (iluminação) conviviam, para Orthótes, para a 

exatidão de um ver na plenitude da estabilidade, da permanência, não mais 

sujeito ao ocultamento. A metáfora do olhar/ver também se realiza enquanto 

“imagem do mundo” e na caracterização do pensamento metafísico por 

Heidegger, quando ele se utiliza da expressão ante os olhos (Vorhanden), 

demarcando o distanciamento exercido pelo olhar teorético/temático característico 

do modo de ser e pensar da metafísica. Como, neste sentido, poderíamos 

contemplar a metáfora da escuta, como uma mudança paradigmática significativa 

e emblemática da mudança da relação do ser-aí com o real, para além desta 

perspectiva metafísica?    

É neste contexto que podemos nos aproximar do que Heidegger procurou 

mostrar com o que o poeta Hölderlin forneceu ao pensador, como vimos, figuras 

ou modelos ônticos para alocar o ser dos entes fora da armação (Gestell).  Para 

que esta fala (logos) encontre a palavra cuja ressonância diz daquilo que se vive, 

é preciso a proximidade realizada na tensão originária entre proximidade e 

distância.  

“É preciso atentar, no entanto, que a proximidade não é simples 
contigüidade. Tal como diz Heidegger, só há proximidade nessa 
tensão bipolar com a distância, ou seja, a proximidade só 
aproxima o que está longe, desde que se o mantenha afastado, 
assim como estar afastado é a condição da proximidade. Não 
residiria na ruptura dessa unidade primordial o motivo de, nos dias 
de hoje, apesar de ter sido suprimida a nossa distância em 
relação às coisas, não termos ganho, com isso, nenhuma 
proximidade? Afinal, não é de um longo tempo que o nosso 
pensamento interpreta a proximidade como ausência de 
distância? Por havermos perdido a compreensão dessa tensão 
originária entre proximidade e distância é que o nosso cotidiano 
ganhou uma tediosa uniformidade: tudo nos é igualmente próximo 
(perda da reciprocidade com o pólo da distância) e tudo nos é 
igualmente distante (perda da reciprocidade com o pólo da 
proximidade). Entretanto,  a proximidade que se realiza pelo 
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pensamento que apreende o ser da coisa pertence a uma outra 
origem. É aquela que mantém as figuras da quaternidade numa 
permanente e tensa reciprocidade, isto é, num jogo que faz cada 
um dos quatro confiar nas demais a  partir da transpropriação92 
que as mantém nessa dupla dobra (Zwiefalt): céu e terra, divinos e 
mortais” (MICHELAZZO, 1999, p. 188). 

A crítica de Heidegger à nossa época atual se estabelece por sua  

compreensão de que tudo permanece sem distância, com a proximidade 

possibilitada pela tecnologia, pelos meios de comunicação, televisão, etc. Diz ele: 

“tudo nos é igualmente próximo (perda da reciprocidade com o pólo da distância) 

e tudo nos é igualmente distante (perda da reciprocidade com o pólo da 

proximidade”. Há neste modo de ser uma relação ambígua tal como pudemos 

observar na estrutura ontológica da queda (Verfallen)). A coisa enquanto coisa 

reúne, e reúne justamente porque mantém este poder de tensão entre o 

distanciamento e a proximidade. 

“(....) A coisa reúne. Reunindo, ela retém a terra e o céu, os divinos e os 

mortais. Retendo, ela torna próximo os quatro uns dos outros, nas suas 

distâncias” (HEIDEGGER, 1958, p.16). 

O diálogo entre Miles e Maya, no filme SIDEWAYS – Entre umas e 

outras93, EUA, 2004, dirigido por Alexander Payne, pode nos elucidar a respeito 

do que Heidegger denominou quadrindade. 

Miles é um bom apreciador de vinhos e um escritor frustrado, pois não 

consegue ver seus livros publicados. Vive o luto de uma separação conjugal 

quando encontra Maya, uma bonita moça que também havia se separado e serve 

                                                 
92 “Transpropriação (transpropriation) é um neologismo que procura expressar de modo mais 
próximo possível esta interdependência da quaternidade, isto é, aquilo que é “próprio” de cada 
figura ‘transcende’, vai além dela mesma, para se tornar também próprio das demais” 
(MICHELAZZO, 1999, nota 143). 
93 Sinopse: “Miles Raymond é um homem depressivo, que tenta se tornar um escritor. Miles é 
fascinado por vinhos e decide dar como presente a Jack, seu melhor amigo, uma viagem pelas 
vinícolas do Vale de Santa Inez, na Califórnia. Eles partem juntos na viagem, se envolvendo com 
duas mulheres. Jack conhece Stephanie, a funcionária de uma vinícola local, que faz com que ele 
queira anular seu casamento. Já Miles se interessa por Maya, uma garçonete que tem o mesmo 
apreço por vinho que ele” (http://www.cinepop.com.br/filmes/sideways.htm). 
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num restaurante na linda região vinícola do norte da Califórnia. Maya também é 

uma grande conhecedora de vinhos. Nesse diálogo Miles pergunta a Maya por 

que ela gosta de vinhos. 

-  “(....) No começo, me envolvi com vinhos por causa de meu ex-
marido. Ele tem uma mega-adega, que adora exibir, sabe. 
Descobri que eu tinha um paladar aguçado e quanto mais bebia, 
mais eu gostava do que aquilo me fazia pensar. 

- Como o quê? 

- Gosto de pensar na vida do vinho. Como é algo vivo, gosto de 
pensar no que se passou quando as uvas cresciam, como o sol 
brilhava, se choveu... Gosto de pensar em quem cuidou e colheu 
as uvas e, se for um vinho velho, como essa gente já deve estar 
morta. Eu gosto do modo como o vinho continua a  evoluir. Se 
abrir uma garrafa hoje, terá um gosto diferente de outro dia em 
que eu a abrisse. Porque uma garrafa de vinho está de fato viva e 
constantemente evoluindo e ganhando complexidade. Quero 
dizer, até chegar ao seu auge como o seu Cheval Blanc 1961 e 
então começa seu contínuo e inevitável declínio e tem um gosto 
bom demais (....)”. 

Na simplicidade de sua fala, ela olha para o vinho de modo muito vivo, 

muito próximo. As uvas, a terra, o cultivo, a presença do tempo: sol, chuva; a 

colheita, quem as cultivou, e se o vinho for velho, essas pessoas já se foram, 

assim, o ser da coisa está na reunião, e reunião somente  é possível na 

intimidade daquilo que se aproxima na presentificação (desvelameto) destes 

envios do ser; terra, céus, divinos e mortais. Do mesmo modo, podemos dizer que 

o fazer artístico ganha presença e vigor na contemporaneidade, muitas vezes, 

pelos múltiplos recursos e efeitos que estão a nossa disposição. Texturas já 

criadas e vendidas para serem empregadas, cores das mais diferentes matizes, 

fosforescentes, bastões a óleo, além dos múltiplos efeitos produzidos pelas 

imagens dos computadores, etc. Não que ao utilizarmos esses recursos não 

estejamos nos expressando artisticamente, mas é preciso tomar cuidado para que 

essas múltiplas possibilidades de produção não fiquem acima do dizer e mesmo 

da escuta silenciosa do ser. A força do logos está na força de um encontro 

revelador do ser e, portanto, do sentido daquilo que se quer mostrar.  

“(....) nas filosofias contemporâneas, o que é realmente importante 
é a relação entre o ser e a linguagem, como dizia Heidegger, 
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quando afirmava  que a linguagem é a casa do ser, portanto, o ser 
se dá como evento acima de  tudo lingüístico.Tal evento é visto 
como um conjunto de critérios para a verificação ou a falsificação 
de proposições postas dentro de um horizonte histórico e cultural 
não de todo arbitrário, na medida em que está ligado à  herança 
cultural e às  tradições, à mistura de culturas diversas. Se o ser 
não é um objeto real diante de nós, o pensamento deve 
considerar essa transformação que não é só do pensamento. Nós 
não pensamos que haja o ser, imaginado de formas diversas: se o 
fato de imaginarmos o ser de formas diversas faz parte da história 
do ser, então se trata de compreender, propondo interpretações 
dessa história de  nosso modos  de interpretar através das 
linguagens, etc. Propor essas interpretações quer dizer dialogar 
com os outros indivíduos, com as outras culturas, enfim, chegar a 
um acordo. Muito importante para toda a filosofia do século XX é a 
tese de Heidegger segundo a qual o ser não é, mas acontece, dá-
se, é evento. E o evento é exatamente o definir-se dos quadros da 
experiência que vêm das tradições, postos em discussão e 
interpretados por cada um de nós, pelos grupos sociais e pela 
sociedade, pelas culturas” (VATTIMO, 2001, p. 6). 

 “Ser não é, mas acontece, dá-se, é evento”, envolve a condição existencial 

de que o ser-aí aberto ao ser enquanto espaço de doação é fundamental para 

que haja a apropriação deste acontecimento, realizando-se concomitantemente 

na apropriação o ser-aí enquanto poder-ser-si-mesmo-próprio. É nesta relação 

autêntica com o que se dá enquanto evento que o ser-aí funda-se como próprio. 

Em contraste com a fala que dispara sem o menor cuidado com o falado, 

portanto, sem escuta de si-mesmo, como nas manifestações artísticas 

prisioneiras de maneirismos ou de recursos técnicos que visam a uma boa 

performance em termos de resultados a serem obtidos, mas sem nenhuma 

linguagem autêntica construída. Neste sentido o âmbito da possibilidade do 

próprio perpassa pela linguagem. Isto é o que o professor Casanova procura 

explicitar no seu texto, respondendo a pergunta: “Em que medida a essência da 

linguagem mostra-se em relação direta tanto com o seer quanto com um certo 

acontecimento apropriativo?” (CASANOVA, 2001, p.317).  

“Heidegger funda o acontecimento da desantropomorfização do 
homem enquanto um ente simplesmente  dado na textura de um 
certo instante. Nesse instante, o que se tem não é outra coisa 
senão uma determinada confrontação do homem com o que ele 
propriamente é. O homem  descobre-se aí, finalmente, diante de 
sua possibilidade mais efetiva, ao mesmo tempo em que retira 
dessa possibilidade mesma a necessidade constitutiva de seu 
existir. À medida que desperta para essa necessidade e 
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obrigatoriedade característica de seu ser-aí, ele não se vê lançado 
em uma incontornável sujeição a forças extrínsecas. Ao contrário, 
a necessidade caminha aqui lado a lado com uma libertação da 
humanidade do homem, como o deixar o ser-aí tornar-se 
essencial nele. Portanto, o instante da desantropomorfização do 
homem é marcado por um acontecimento apropriativo de si por 
parte do homem enquanto ser-aí. No interior desse 
acontecimento, o homem ganha o cerne da linguagem do seer e 
recebe dela o aceno em direção à conquista de seu ser próprio” 
(CASANOVA, 2002, p. 331).   

O sentido de logos, no entanto, anterior ao entendimento de fala, discurso, 

provém do verbo légein, que significa pousar, colher, reunir. Nestes termos a fala, 

como veremos mais adiante, acha-se fundada na escuta, na escuta que recolhe e 

reúne em direção a algo que pode ser dito. Tal escuta, como pudemos enfatizar 

neste capítulo, remete-nos aos envios dos entes em seu ser. A escuta abriga a 

possibilidade de um acolhimento das possibilidades de ser daquilo que vem ao 

nosso encontro. Será, portanto, a este homem, a este ente que o ser se dá, se 

oferece à sua compreensão, à sua abertura.  

“(....) Logos, portanto, o pousar que recolhe, possui, para 
Heidegger, o caráter de reunir tanto as coisas que se desvelam, 
quanto as que se escondem. Logos e alethéia são o mesmo” 
(MICHELAZZO, 1999, p. 90).  

Creio que esta formulação de logos abre-nos a possibilidade de 

compreender o discurso como discurso que contém tanto o que é dito e 

demonstrado, como aquilo que se põe sob um véu, que se esconde no não dito, 

não por intenção de quem fala, mas por ser próprio do discurso. Heráclito, na sua 

sentença 50, diz: “ouk emou allá tou Lógon akoúsantas homologein sophón estin 

Hèn Pánta”, cuja tradução é: “Se aprenderem não a mim, mas o sentido, então é 

sábio dizer no mesmo sentido: Um é tudo” (HEIDEGGER, 1978, p. 111).  

Nossa escuta deve estar atenta ao sentido daquilo que é falado, ou seja, 

para além daquilo que se diz. Sobre a frase do grande pensador Heráclito, 

Michelazzo comenta: 

“A sentença começa por um apelo ao ouvir, à escuta (akoúein). 
Todavia, Heráclito logo adverte dizendo que não é a ele que os 
homens devem ouvir, isto é, este mortal que lhes fala; o escutar 
dos homens deve-se voltar para outra direção, para o logos (tou 
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Lógou. E que é o logos? É o sentido (....)” (MICHELAZZO, 1999, 
p. 87). 

Vimos que logos e alethéia são o mesmo, o que está em jogo no discurso é 

o sentido daquilo sobre o que se discorre. A linguagem enquanto fala, articulação 

de palavras só é possível porque é alinhavada pelo fino e delicado fio do sentido. 

Todo o âmbito da exegese, ou seja, da interpretação, estará inscrito nesta 

compreensão, de modo que o fio condutor para a explicitação do sentido são as 

palavras. Seguindo o fio das palavras, podemos desvelar o sentido daquilo que se 

oculta ao nosso primeiro olhar ou ao nosso escutar atento. 

“(....)dois caminhos de realização do ser-aí, que possuem uma 
ressonância de fundo com aquelas duas dimensões da linguagem 
anteriormente citadas. Em primeiro lugar,  vimos que o conceito 
de ser-aí implica essencialmente um certo enraizamento no 
mundo. Tudo o que o ser-aí é e pode ser surge necessariamente 
através da abertura de possibilidades que têm lugar a cada vez 
em um mundo. Contra isto o ser-aí não pode nada. No entanto, 
esta facticidade do mundo não impõe um modo de ser único e 
homogêneo a todo ser-aí. Ao contrario, o ser-aí sempre pode ou 
bem se perder no âmbito do impessoal das relações e referências 
já cristalizadas em seu mundo cotidiano, ou bem assumir sobre si 
o fardo do ser-aí que é um sintonia com o que está silenciado em 
seu mundo e que, ao mesmo tempo, espera ser acordado” (Idem, 
p. 326). 
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CAPÍTULO VII - UMA PEDAGOGIA DA DESCONSTRUÇÃO NO 

CULTIVO DAS ARTES 

  Vimos que Heidegger encontrou na poesia de Friedrich Hölderlin94 (1770-

1843) a possibilidade de pensar o ser do ente não mais dominado pela armação 

(Gestell), e abriu, assim, o ser-aí para uma relação com o real pautada por uma 

mudança paradigmática que envolveu a passagem de um olhar objetivado, 

teorético, para a possibilidade de uma escuta do ser e de um dizer aberto a este 

acontecimento apropriativo (Ereignis).   

“(....) o que o poeta fornece ao pensador são figuras ou modelos 
ônticos que o ajudam a antever um a priori possibilitador dos 
entes e do existir humano diferente da armação que determina o 
sentido da presença na época da técnica” (LOPARIC, 2001, p. 
54). 

Creio que o caminho empreendido por Heidegger, por meio da poesia de 

Hölderlin, encaminha-nos a outros modos de relação com o real dentro do tema 

que ora podemos designar por “cultivo das artes”. Tais caminhos, embora tímidos, 

são como “(....)pontões estreitos e curtos para uma passagem”, expressão esta 

utilizada por Heidegger na entrevista dada ao Jornal alemão Der Spiegel, dizendo 

sobre as parcas possibilidades que temos de exercer um contraponto ao 

pensamento metafísico exercido na sua plenitude de possibilidades em nossa 

época atual através da ciência e da técnica modernas.   

Heidegger encontra na poesia de Hölderlin a unidade entre ser e pensar. A 

poesia revela a abertura do ser-aí à liberdade de deixar ser o ente, ou seja, à 

condição na qual pôr em obra a verdade constitui o solo da arte enquanto 

manifestação do ser, de uma arte que se emancipa da tutela da metafísica como, 

por exemplo, da filosofia e da estética. Como diz Heidegger: 

 “(....)a verdade advém como da contenda entre clareira e 
ocultação, na reciprocidade adversa entre mundo e terra. A 
verdade quer introduzir-se na obra como contenda entre mundo e 
terra” (HEIDEGGER, 1990b, p. 50).  

                                                 
94 Friedrich Hölderlin foi poeta lírico e romancista e é considerado um dos grandes poetas 
alemães. 
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Clareira e ocultação movimento este próprio do fenômeno afeito ao devir e 

a verdade pronunciada pela palavra alethéia. É nesta contenda entre clareira e 

ocultação que a arte se dá, e não na contenda do homem com a coisa fundada na 

essência da técnica moderna como provocação, cuja  exigência toma o ente 

como mera coisa, como objeto-mercadoria. A contenda entre mundo e terra, 

realiza o âmbito de tudo aquilo que pode ser gestado pela terra na sua fertilidade 

e acolhimento e que possa emergir enquanto algo que criado, produzido (poiesis), 

como uma obra possa se increver no mundo dos homens (sentido), pois realiza a 

ressonância daquilo que efetivamente concerne a passa a pertencer aos homens.     

Na poesia dá-se a “irrupção do ser na linguagem” como também a 

“intersecção da linguagem com o pensamento”, como nos diz o professor 

Benedito Nunes: 

“(....)A poesia é o limiar da experiência pensante: um poieín, como 
um producere, ponto de irrupção do ser na linguagem, que acede 
à palavra, e, portanto, também de intersecção da linguagem com 
o pensamento” (NUNES, 1986, p. 261). 

Colocar a poesia como o lugar de um dizer pós-metafísico pode nos 

induzir a pensar que as outras artes sejam tuteladas pela poesia, o que não é 

verdade. 

 “Considerar que, pela sua origem, toda arte é poética não 
significa que a música, a pintura e a escultura estejam ordenadas 
à poesia ou que se reduzem à poesia no sistema constituído das 
artes. Deve-se o lugar eminente que a poesia stricto sensu ocupa 
no conjunto das formas ao alcance da poiésis na linguagem e a 
partir da linguagem, como limiar de toda experiência artística, 
principalmente na arte da palavra propriamente dita, que está 
condicionada à instituição cultural dos gêneros e às convenções 
literárias, à literatura na acepção de estilo ou modalidade de 
expressão da vida civilizada” (Idem, ibidem). 

Como vemos, o que está em jogo em toda manifestação artística é o vigor 

de um dizer próprio que ausculta o ser, tal expressão é movida pela linguagem da 

poiesis (Do grego poiesis = formação, criação...). Podemos considerar as 

manifestações artísticas, quer seja da pintura, da escultura, da música, da dança, 

entre outras cujas experiências falam de uma abertura ao ser, realizações que 

atendem às convocações do ser, quer seja na originalidade de um dizer, ou num 
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dizer já dito, já pronunciado, mas que novamente rememorado com a força e o 

vigor de um empunhamento (eigens ergriffen )95.   

 O pensamento de Heidegger extrapola a formação de uma “Teoria da 

Arte”, seu propósito não é o de fazer um estudo da arte enquanto Estética. “Isto 

porque o próprio Heidegger supera a Estética e volta-se para a arte enquanto 

ontologia, isto é, situando-a no nível do desvelamento do Ser” (BEAINI, 1986, p. 

25).  Quando falamos na verdade do ente, devemos nos distanciar da verdade 

interpretada à luz da metafísica como adequação do intelecto ao real, como 

temos insistido neste trabalho. Devemos pensá-la enquanto des-velamento 

(alethéia), para tanto, temos que cuidar da liberdade de deixar ser o ente.  A 

verdade como alethéia, des-velamento, realiza-se diante da liberdade de deixar 

que algo brote, que algo seja gestado a partir da escuta silenciosa das 

possibilidades de ser de um ente.  

Um artista diante de um bloco de mármore ou de uma tela em branco 

presentifica (desvela) as possibilidades de ser deste ente, conferindo-lhe uma 

forma ou uma pintura/textura em diferentes estilos e modos de realização. Assim 

o faz Camille Claudel (1864-1943), ao ser convidada a mostrar sua arte a Rodin, 

quando desejava trabalhar em seu ateliê como aprendiz. Diante de um bloco de 

mármore de forma triangular (um triangulo retângulo) ela vê a possibilidade de 

esculpir um pé masculino, que muito impressionou o artista. Do mesmo modo, o 

pintor americano Jackson Pollock (1912-1956), um dos comandantes do 

expressionismo abstrato, após ter ficado longos dias absorto e incomodado 

diante de um grande painel em branco, põe-se a pintar freneticamente. A força 

desse dizer está na sua autenticidade, no cuidado para que o trabalho não seja 

sobreposto pelo receio do confronto com a angústia (nada). Esta escuta 

envolve um poder estar consigo mesmo na honestidade de um fazer, que 

considera o tempo todo com os incômodos do artista, sem que a habilidade 

                                                 
95 A expressão alemã eigens ergriffen foi traduzida na versão espanhola por realmente empuñado. 
“Adotou-se essa tradução por familiaridade de uso e pelo que sugere no sentido de agir “próprio”, 
com garra, como nas expressões: ‘empunhar a bandeira’ ou ‘de próprio punho’ que implica em 
responsabilidade, autoria e comoção. Em alemão grifien (ou ergriffen) tem o sentido literal tanto de 
agarrar, segurar, empunhar, como o de estar comovido, estar tocado” (OLIVEIRA DIAS, 1984, p. 
178) 
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técnica no manejo de recursos e instrumentos se sobreponha à inospitabilidade 

deste nata (agústia), a essa abertura diante da escuta silenciosa daquilo que pode 

ser. 

 Muitos artistas falam dessa experiência, na qual a própria noção de autoria 

lhes é roubada, o fazer, a lida, em muito transcende as possibilidades de controle 

sobre a arte como a pintura ou a poesia. Este modo de se relacionar com os 

entes, que envolve uma disponibilidade e uma abertura de ‘deixar ser’, pode ser 

observada nas experiências de Picasso nos depósitos de sucatas (ferros velhos). 

O olhar atento do artista passeia por esses entes intramundanos reunidos, entes 

que deixaram de ser úteis e agora são apenas sucatas para qualquer uso, até 

mesmo para serem derretidos e transformados em matéria-prima novamente. 

Mas o olhar do artista perscruta e projeta possibilidades para esses entes, longe 

daquilo para o qual foram destinados, eles serão outras coisas, coisas que não 

saberemos identificar como coisas de nosso uso, mas algo que nos convoca, que 

nos atrai, e realiza um âmbito cujas formas nos são agradáveis, interessantes, 

surpreendentes e, muitas vezes, indagadoras.  

  A técnica mostra-se importante em muitos estilos, mas não é ela que faz a 

obra ser uma obra de arte, por mais que possamos nos deter e, muitas vezes, nos 

maravilhar com a precisão, com a perspectiva e mesmo com a realidade daquela 

pintura em relação às coisas de nosso mundo. Para a pintura realista, hiper-

realista e mesmo para o surrealismo, a qualidade técnica mostra-se muito 

importante. Cabe-nos observar que a téchne grega também contemplava essa 

habilidade de conduzir qualquer coisa ao seu aparecer, no entanto, o que está 

em jogo é o vigor de um dizer próprio que constitui a verdade da obra. Como 

diz Heidegger, no seu livro A origem da obra de arte (Der Ursprung des 

Kunstwerks): 

“Na obra de arte, põe-se em obra a verdade do ente. <Pôr> 
significa aqui erigir. Um ente, um par de sapatos de camponês, 
acede na obra ao estar na clareira do seu ser. O ser do ente 
acede à permanência do seu brilho” (HEIDEGGER, 1990b, p. 27). 
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Heidegger medita sobre o quadro O par de sapatos (A Pair of Shoes), 

pintado em 1885 por Vicent Van Gogh. 

 

 Como vimos, diante deste quadro que retrata um par de sapatos – um 

apetrecho, nós podemos presentificar (desvelar)  o mundo deste camponês.  

“(....)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 (....)” 
(Heidegger, apud BERTOCHE, 2006, pp. 16-17). 

O ser desse ente se revela na obra de arte, traz à presença a história, o 

modo de ser desse camponês. Podemos nos aproximar poeticamente, como o faz 

Heidegger, desse dizer que também se constitui num pôr em obra a verdade do 

ente. É neste horizonte de um dizer sensível que a coisa pode reunir os divinos e 

os mortais, o céu e a terra (quadrindade).       

O poeta, compositor e maestro brasileiro Antonio Carlos Jobim também o 

faz na força de um dizer que envolve em letra e música as coisas simples trazidas 
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do cotidiano dos homens, que são tragadas e levadas pelas águas de março que 

anunciam o fim do verão.  

“É pau, é pedra, é o fim do caminho, 

É um resto de toco, é um pouco sozinho. 

 

É um caco de vidro, é a vida, é o sol,  

É a noite, é a morte, é um laço, é o anzol. 

 

É peroba do campo, é o nó da madeira, 

Caingá candeia, é o Matita-Pereira. 

 

É madeira de vento, tombo da ribanceira, 

É o mistério profundo, é o queira ou não queira. 

  

É o vento ventando, é o fim da ladeira, 

É a viga, é o vão, festa da cumeeira. 

 

É a chuva chovendo, é conversa ribeira, 

Das águas de março, é o fim da canseira. 

 

É o pé, é o chão, é a marcha estradeira, 

Passarinho na mão, pedra de atiradeira. 

  

É uma ave no céu, é uma ave no chão, 

É um regato, é a fonte, é um pedaço de pão. 

 

É o fundo do poço, é o fim do caminho, 

No rosto o desgosto, é um pouco sozinho. 

 

É um estrepe, é um prego, é uma ponta, 

É um ponto, é um pingo pingando,  

É uma conta. 

 

É um peixe, é um gesto, é uma prata brilhando, 

É a luz da manhã, é o tijolo chegando. 
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É a lenha, é o dia, é o fim da picada, 

É a garrafa de cana, o estilhaço na estrada. 

 

É o projeto da casa, é o corpo na cama, 

É o carro enguiçado, é a lama, é a lama. 

 

É um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma rã, 

É um resto de mato, na luz da manhã. 

 

São as águas de março fechando o verão,  

É a promessa de vida no teu coração. 

 

É uma cobra, é um pau, é João, é José, 

É um espinho na mão, é um corte no pé. 

 

São as águas de março fechando o verão, 

É a promessa de vida no teu coração 

 

É um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma rã 

É um belo horizonte, é uma febre terçã. 

 

São as águas de março fechando o verão, 

É a promessa de vida no teu coração... 

 

(http://bossanovaguitar.com/antonio_carlos_jobim/chords_lyrics/ag

uas_de_marco_html) 

 

O compositor desvela nas coisas levadas pelas águas de março o modo 

como habitamos o mundo, são coisas que levadas pelas corredeiras, pelas águas 

que se formam no acolhimento da terra ou nos cantos das sarjetas à procura de 

lugares mais baixos, onde, enfim, poderão repousar na quietude de um lugar que 

as contenha.  As coisas são coisas de uso, coisas que já não servem mais, mas 

que nos remetem ao mundo dos homens: o caco de vidro, a lenha, o estrepe. 

Jobim não deixa de colocar na sua cena poética os homens, na figura de João e 

José, fala do projeto da casa, como fala do espinho na mão e do corte no pé. 
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Toca ainda nos outros animais, a cobra, a rã, o sapo, o passarinho e a pedra de 

atiradeira. Fala do fim do caminho, como fala do belo horizonte e da esperança. 

Muitos são os convites para que possamos também constituir nosso enredo 

interpretativo, sem a preocupação com a verdade como exatidão ou como 

certezas, a verdade aqui expressa na sua plenitude, o sentido da verdade como 

alethéia, como aquilo que se desvela diante da escuta silenciosa das águas de 

março fechando o verão.  

Somente na abertura de uma compreensão afinada a certa disposição de 

ânimo, pode o artista acolher essas coisas do cotidiano neste horizonte poético. 

“A arte de fato é um enigma, longe de tentarmos resolvê-lo, resta-nos o convite de 

chamar-nos à difícil arte de olhar, para além do que se vê, aí onde algo de 

invisível se guarda” (Cf.CONCEIÇÃO COSTA, 1990, p. 9). O poeta/compositor, 

pôde trazer à presença este cotidiano que, na maioria das vezes, mostra-se 

velado aos nossos olhos, permanece inaparente aos homens.  

Thais Curi Beanini publicou um livro muito especial, cujo título é bastante 

emblemático do que estamos ressaltando em relação às artes: Heidegger: Arte 

como cultivo do inaparente96. De fato podemos pensar a arte como um cultivo do 

inaparente, colocando os nossos sentidos na presença daquilo que pode ser dito 

e reunido na liberdade de deixar ser o ente. Muitas são as expressões artísticas 

que flagram, que testemunham e que ressaltam momentos de força e vigor do 

discurso, quer seja ele falado, escrito, manifestado por meio das coisas. Assim 

Michelangelo pôde captar o olhar terno e acolhedor da mãe das mães, com o filho 

no colo após ter vivido o peso do sofrimento que culmina com sua 

crucificação/libertação. De modo similar à obra Pietá, de Michelangelo, podemos 

observar a rudeza agreste de uma vida no campo retratada nos sapatos de uma 

camponesa pintados por Vincent Van Gogh, a delicadeza dos movimentos das 

bailarinas de Edgar Degas (1834-1917), as cores fortes dos girassóis 

(Sunflowers) de Claude Monet (1840-1926), a força do grito angustiado e de 

solidão na obra O grito (1893) de Edvard Munch. O caminho de um dizer que 

perscruta o cotidiano e é poético porque nos põe em contato com o mistério do 

                                                 
96 BEAINI, Thais Curi,  1986 Heidegger: Arte como cultivo do inaparente. São Paulo: Nova Stella 
Editorial – Editora da Universidade de São Paulo. 
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ser, diante da voz quase inaudível da simplicidade que nos reúne aos outros por 

meio das coisas. Como diz Jobim, “festa da cumeeira”, festa do telhado que nos 

abriga do tempo e que pode retê-lo como a chuva copiosa do verão. Cumeeira 

que também nos guarda da luz do sol e dos ventos fortes, que nos põe sobre a 

terra e que nos protege do céu, permitindo nosso seguro descanso. É isso que 

chamamos de morada, do mesmo modo que a linguagem, como diz Heidegger, é 

a morada do ser.   

A arte em Heidegger deverá ser pensada como Arte Poemática, enquanto 

um fazer criativo possibilitado pela escuta silenciosa do ser. Se na Alegoria da 

Caverna, Platão, o filósofo, alude à possibilidade de um “conduzir“ (pedagogia) 

dos homens da escuridão ou do lusco-fusco para a luz do sol – metáfora que 

indica uma saída da verdade pactuada com luz e escuridão (alethéia) para a 

verdade entendida por exatidão (Orthótes), a metáfora pós-metafísica que 

comunga com a imagem oferecida por Heidegger, que se refere à construção de 

pequenos pontões estreitos para uma passagem, deverá estar vinculada à 

escuta, a uma escuta atenta e aberta às convocações do ser.  

 A metáfora de Platão da Alegoria da Caverna nos conduziu lentamente às 

luzes do iluminismo, da crença em uma razão progressiva e libertadora. Crença 

esta desfeita por tantas intransigências e por tantos esquemas preconizadores de 

uma nova ordem a custo de perseguições, genocídios, extermínios, entre tantos 

outros inconcebíveis modos de relação junto aos outros.  A Arte Poemática em 

Heidegger é um contraponto a este modo de ser e pensar, pois ele se nutre do 

vigor da unidade entre ser e pensar. Thais Beaini nos apresenta com rigor e 

clareza a função da Arte poemática em Heidegger:    

“A função da Arte Poemática, enquanto um fazer-criativo que se 
constitui apreendendo  o velamento-des-velador do Ser, é a de 
resgatar a autenticidade do fazer técnico e do teorizar metafísico. 
Já em Sein und Zeit, Heidegger analisa a práxis cotidiana do ser-
aí, o seu fazer, que se constitui em seu lidar com o ente 
disponível, captado a-tematicamente, em seu estar-à-mão, em 
sua serventia. Constata-se, assim, que o Ser se des-vela nos 
entes em um nível anterior a toda e qualquer elaboração teórico-
temático-conceitual executada pelo estar-aí. Neste fazer originário 
já se encontram as sementes do que é Arte, enquanto atuar 
autêntico, que se distingue da mera inserção do estar-aí em um 
agir que se subordina exclusivamente ao ente na fabricação. Sua 
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proximidade com estes entes ocorre no manusear: para explicá-la 
faltam termos, falha a linguagem corrente, mas abre-se a 
dimensão poemática para as obras da segunda fase de seu 
pensar.  Nelas o habitar enquanto poético instaura o Mundo como 
‘Quaternidade’ (Geviert), união mítica do estar-aí com o Sagrado, 
o divino, os deuses e o Ser. A escultura, enquanto Arte ligada ao 
espaço, é abertura do espaço no qual a Quaternidade aparece. 
Deixar o Ser dar-se: esta é a tarefa enquanto Arquitetura. 
Linguagem, Poesia, Pintura, Escultura. Retornando ao brotar 
espontâneo da Physis, a Arte Poemática propicia ao estar-aí 
habitar a totalidade do Ser.” (BEAINI, 1986, p.25). 

O ser-aí cotidianamente lida com o ente disponível, captando-o a-

tematicamente, ou seja, a compreensão já desliza enredada em reconhecimentos 

prévios inscritos nesta teia de significação e sentidos em que as coisas estão 

alocadas (mundo). Essa relação cotidiana do ser-aí junto ao ente intramundano já 

nos convoca para o que a arte é. Nesta lida esconde-se a semente de um dizer 

autêntico, que pode projetar possibilidades para o ente, para além daquilo em que 

ele está inscrito por uma dada cultura. É diante desses novos envios que a coisa 

se torna portadora de um dizer tal como foi o bloco de mármore para Camile 

Claudel (1864-1943), ou a tela em branco para Jackson Pollock (1912-1956) ou 

um par de sapatos para Van Gogh. O artista aproxima-nos do céu e da terra, dos 

divinos e dos mortais, ou seja, a quadrindade (Geviert) aparece.     

A Arte Poemática abre espaço para um dizer e fazer que recupera o 

pertencimento originário do homem às coisas. 

“Os objetivos visados por Heidegger em suas reflexões sobre a 
Arte vão resgatar a pertença originária entre a Terra – enquanto 
velamento – e o Mundo – enquanto des-velamento -, bem como o 
acesso à diferença ontológica. Voltar-se ao sentido do Ser, à sua 
verdade: eis aí a origem da Arte em sua essencialidade” (Idem, p. 
25) 

Estas breves indicações sobre o cultivo das artes a partir de uma 

compreensão do ser, do acontecimento apropriativo e do desarme da armação 

(Gestell) com os modelos ônticos sugeridos por Heidegger, inspirados na poesia 

de Hölderlin, abrem novos espaços de interlocução com as artes que possam 

dialogar com a desconstrução do modo de pensar metafísico. Um dos caminhos, 

e que também foi observado por Heidegger, refere-se ao pensamento oriental, 

mais especificamente o Zen Budismo, aproximações que o próprio Heidegger    
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realizou.  Heidegger faz alusão a esses pontos de contato entre o seu 

pensamento e o Zen Budismo, segundo Willian Barrete, no seu livro On the way 

to language.  

“(....)  Segundo William Barret, ao se referir ao Prof. Daisetz T. 
Suzuki97  e o Zen, Heidegger afirmara: “Se eu compreendo 
corretamente este homem isto é, aquilo que eu tenho tentado 
dizer em todos os meus escritos” (CORREA PINTO, 1980, p. 68). 

 De fato podemos encontrar muitos pontos de contato entre o pensamento 

de Heidegger em relação à técnica moderna e a techné grega, entre muitas 

outras propostas, para que, à semelhança do que fizera Heidegger com a poesia 

de Hölderlin, nós possamos gestar alguns modelos ônticos de práxis voltados ao 

cultivo de um outro modo de relação com as coisas e com os outros.  Para tanto, 

vamos nos guiar pela metafísica budista, a fim de visualizarmos esses possíveis 

contatos.   

   Um deles, que nos chamou a atenção, refere-se ao modo de pensar Zen 

Budista, entre outras escolas Budistas, com relação à familiaridade conquistada 

pelos japoneses em viver sem a ausência de absolutos de modo sereno, de modo 

confortável, sem cair numa relação niilista e desesperada. Neste sentido dá-se 

grande ênfase a nossa relação com o presente.  Diz Huston Smith, um professor 

de filosofia do Massachusetts Institute of Technology, no prefácio de um livro 

importante sobre o Zen Budismo, denominado Os três pilares do Zen98, de Philip 

Kapleau: 

“(....) Para um ocidente que está preocupado em renovar céus e 
terra, há o perigo de deixar que a atualidade da vida – a única vida 
que na realidade temos – escorra pelos dedos. O Zen chega como 
um lembrete de que, se não aprendermos a perceber o mistério e 
a beleza de nossa vida presente, de nosso momento presente, 
não perceberemos o valor de qualquer vida, de qualquer 
momento” (SMITH, 1978, p. 13). 

                                                 
97 O prof. Daisetz Teitaro Suzuki foi um dos grandes se não o maior divulgador do Zen Budismo no 
ocidente. William Barret refere-se nessa citação à leitura feita por Heidegger do livro Introdução ao 
Zen-Budismo, de autoria do prof. Suzuki.   
98 Publicado no Brasil pela Editora Itatiaia em 1978, Belo Horizonte, traduzido pela  Abadia de 
Nossa Senhora das Graças.  
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 Uma indicação importante surge nessas observações, uma vez que, 

atrelados ao movimento frenético, se não compulsivo, de nos enredarmos em 

projetos de dominação e controle de tudo que encontramos, e mesmo na ânsia de 

vivermos intensamente nosso projeto existencial, freqüentemente ele pode se 

estreitar em inúmeras expectativas de realizações futuras, pautadas por uma 

avidez de novidades que nos desloca deste tempo presente, “a única vida que na 

realidade temos”. 

 “Nesse caminhar compreensivo, projetante, o estar-aí alinhava e 
se ocupa de planos. Reproduzindo, a nível ôntico a perseguição 
ontológica ao plano maior, o projeto originário de um dia – a hora 
e a vez – de vir a encontrar-se consigo mesmo, coincidir-se. Esse 
projetar-se buscando-se, lá adiante, que possibilita o compreender 
projetante, pertence ao nível das temporalidades que Heidegger 
desdobra  em êxtases” (OLIVEIRA DIAS, 1984, p.160). 

A autora fala basicamente da êxtase do futuro, do ir-a-si, ou seja, o ser-aí 

existe adiante de si, antecipa a si mesmo até a morte. Mas neste projetar-se o 

ser-aí pode pegar carona em projetos impessoais que servem a todos nós 

ninguém ou pode recortar um sentido próprio. A metafísica budista dá ênfase à 

relação com o presente, conforme diz o professor Smith: “a única vida que na 

realidade temos”. Heidegger ontologicamente assinala esse espaço do projetar-se 

do futuro (ir-a-si) como primordiais para o ser-aí, mas, ao mesmo tempo, temos 

que considerar o âmbito de uma relação marcada e fecundada pelo presente 

como um modo de estar com as coisas e com os outros, que nos abre para uma 

relação mais plena, atenta.  

Estas indicações também estão presentes na clínica psicoterápica quando 

nos detemos no “aqui e agora” do paciente ou quando seobserva que uma terapia 

não deve estar marcada pela memória, nem pelo desejo, nem tampouco pelo 

juízo.  Memória no sentido de que não devemos nos deter no que aconteceu nos 

encontros anteriores, abrindo-nos para os acontecimentos (eventos) que estão se 

dando na relação agora; não podemos nos guiar por desejos e expectativas de 

cura ou de resolução daquilo que é trazido, menos ainda de julgarmos, o que se 

manifesta a partir de referências morais ou de outros julgamentos quaisquer.    
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Lembro-me de uma passagem Zen em que um discípulo indagou seu 

mestre sobre o que é Zen, ao que o mestre respondeu prontamente “atenção”. O 

discípulo ainda expectante de uma reposta melhor, talvez mais complexa e 

sofisticada, indagou novamente o mestre, e este de novo  respondeu: “atenção”. 

Repetiu-se por mais vezes a pergunta de modos diferentes e a resposta do 

monge continuou sendo: “atenção; atenção”.  Os exercícios, se assim podemos 

denominar algumas práticas Zen Budistas implicadas tanto nas artes como nas 

práticas meditativas tem esse endereço, “atenção”. Estar presente, ou seja,  

envolvido concernentemente com aquilo que se faz, sem se dispersar, mesmo 

que seja em relação aos afazeres cotidianos, como cozinhar, lavar a louça, varrer 

o chão, arrumar um quarto ou tomar um banho. A concentração no que se faz 

apazigua nossa avidez, nossa inquietude. De fato os neurologistas sabem disso, 

que a hiperatividade e o déficit de atenção são frutos da dispersão, e um exercício 

importante é desenvolver atividades com as quais a criança possa se envolver. 

Infelizmente a medicina atual e a pressa dos pais e da escola acabam levando as 

crianças a logo cedo se medicarem com princípios ativos capazes de aumentar a 

concentração e diminuir a hiperatividade como, por exemplo, a ritalina99, mas que 

tambérm induzem a conseqüências emocionais como a dependência ao rotulo de 

doença, além dos efeitos colaterais inivitáveis da medicação. 

Podemos tomar o seguinte exemplo de práticas artísticas nas quais a 

atenção é solicitada e as intervenções realizadas pela orientadora como guia. 

Trata-se de uma aluna aprendendo a arte da cerimônia com as flores (Ikebana) 

no Japão.  Na primeira aula o material a ser utilizado foi colocado diante da aluna: 

um feixe de galhos compridos de chorões atados, um vaso de bambu de cor 

natural apoiado numa base de laca preta, uma tesoura, uma pequena serra e um 

pano quadrado de algodão extremamente limpo e um pequeno regador para 

refrescar e molhar as plantas. Os ramos de chorões são desatados sem puxar ou 

cortar o condão que os amarra, sem a menor impaciência ou desordem. O cordão 

é enrolado suavemente no dedo e colocado na bandeja ao lado. ”Tudo decorre 

num silêncio independente do tempo, e cada movimento da mão é executado com 

precisão, sem o menor ruído” (HERRIGEL, 1995, p. 19). Os alunos são solicitados 
                                                 
99 Ritalina é o metilfenidato, um estimulante do grupo dos anfetamínicos indicados para déficit de 
atenção em crianças e depressão no idoso. 
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a observar cada um dos galhos soltos dos chorões, e cada galho é observado 

minuciosa e carinhosamente e é testado pela sua maleabilidade e curvatura 

natural. “Surge, assim, aos olhos do mestre, a imagem a ser moldada“ (Idem, 

ibidem). Vamos descrever o jeito como o arranjo será montado para que 

possamos testemunhar esse modo delicado e atento das possibilidades de ser 

deste ente. 

“(....) O primeiro galho é então apalpado cuidadosamente em toda 
a sua extensão, e sua maleabilidade é testada em vários pontos  
para que se possa dar-lhe a forma pretendida com o menor 
esforço, e sem danificá-lo. A essa altura é importante considerar 
qual das três ramificações principais este galho em particular deve 
personalizar, qual deverá ser o seu lado de ‘luz’ e qual o seu lado 
‘sombra’. É preciso levar em consideração a inclinação natural do 
galho,  aqui muito se deve à  intuição de quem vai fazer o arranjo 
floral. Disso resulta um envolvimento de tensão interior com ele. 
Sua elasticidade varia. O galho só adquirirá sua forma, sem 
esforço e sem precisar de alteração posterior, como se já tivesse 
nascido assim (.... )” (Idem, ibidem. p. 20).  

 Achei interessante descrever essa primeira lição, a fim de observarmos o 

cuidado e a atenção necessária presentes na realização do arranjo floral. Os 

galhos de chorões são observados, contemplados nas suas possibilidades, para 

que eles possam ser arranjados no vaso de bambu de modo a parecer o mais 

natural possível, como se eles tivessem nascido lá. A intervenção sugerida 

respeita as possibilidades dos entes em questão, o artista constitui-se na arte de 

poder acolher essas possibilidades já dadas pelos entes. Não há lugar para uma 

intervenção abrupta, forçosa ou violenta em relação aos ramos de chorões. A 

estética apreciada será o fato de o arranjo parecer o mais natural possível.    

     O sábio abandono pode ser associado à expressão taoísta wu-wei, que 

significa a não-ação (deixar-ser). Não é a não-ação no sentido de uma indiferença 

ou mesmo de uma não-interferência radical, mas uma não-ação que não interfira 

no caminho natural das coisas “(....), pois a elas foi  também dado um itinerário 

que as conduz à sua realização e que o homem precisa descobrir, acatar e 
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praticar, pois quando a prática da não-ação se realiza, todos encontram a paz em 

sua vida e nada fica sem governo100” (MICHELAZZO, 1999, p. 206).   

 Nas artes japonesas da tradição do antigo Zen, podemos observar a 

preocupação das realizações artísticas dentro desse espírito de não-intervenção 

radical.  

“(....) Por isso dizia um arquiteto japonês: ‘Casa é como planta, 
cresce no chão’. O arquiteto deveria buscar uma união com o 
ambiente, de forma a sentir sua trama interna. A área na qual se 
procura o lugar da casa-de-chá é uma totalidade natural, com toda 
uma dinâmica própria de equilíbrio, articulando seus vários 
elementos – árvores, pedras, plantas, declives, aclives, riachos, 
etc. Tudo nesse ambiente se interliga, formando  sua tessitura 
interior, seu balanceamento. A arte de construir estaria em achar 
uma posição, um ponto, em que uma casa de dimensões, estilo e 
funções especiíficas pudesse se situar sem  que essa tessitura 
fosse rompida – e, sim, reforçada e enriguecida. O ambiente não 
deve hostilizar a casa nem permanecer indiferente a ela. Ambiente 
e cas deveriam se completar” (CORREA PINTO, 1980, pp. 74-75). 

 O wu-wei como não-ação também se acha presente numa outra forma de 

expressão artística que se mostra presente num conceito relacionado ao campo 

da estética da ontologia budista. A palavra wabi significa pobreza num sentido 

especial, pois refere-se à  “(....) ausência de adorno ou acréscimo num sentido 

metafísico” (Idem, ibidem). Todas as realizações artísticas estarão atreladas ao 

conceito de wabi. A economia de traços presente num desenho, a presença de 

espaços abertos e limpos num jardim japonês, o salão de chá que se confunde na 

natureza, etc.  

 “(....) Quando o perfeito Wabi de realiza  num quadro, nele a 
essência da verdade se manifesta; pois seja um pássaro, um 
bambu ou um ramo florido de cerejeira, eclodem em seu Kono 
mama, seu puro ser. Wabi seria a pobreza de qualquer coisa, 
permanecendo o seu ser” (Idem, ibidem). 

A “essência da verdade” está longe de aparentar o sentido metafísico que 

damos às essências, no seu sentido universal, permanente,  essência da verdade 

na arte ressalta a possibilidade de um modo de manifestação que transmite um 

bambu, um pássaro, um ramo florido de cerejeira naquilo que mais peculiarmente 

                                                 
100 Cf.Tao te King, cap. III, p. 23). 
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lhe caracteriza desvelando assim seu ser e isto é possível na economia de 

trraços, ou sejam sem adornos (excessos) na mais pura expressão da 

simplicidade do pintar.  

 

7.1. ARTE E TÉCNICA 

 Creio que podemos estabelecer relações significativas entre a técnica 

presente nas artes no seu sentido provocativo, ou forte, e a técnica alinhavada à  

a poiesis. Vamos retomar aquelas primeiras aulas da senhora Herrigel sobre os 

arranjos florais, para melhor nos aproximarmos do que pretendemos salientar 

como uma pedagogia da desconstrução voltada ao cultivo das artes.  

“Eu havia observado e seguido o exemplo da primeira aula com o 
olhar ávido do principiante. Como tudo parecia  simples e fácil. Em 
poucas aulas, pensei, serei capaz de dominar todos os detalhes, 
principalmente porque a arrumação das flores em vasos sempre 
fora a minha ocupação predileta e também porque não me faltava  
inclinação para a criação artística” (HERRIGEL, 1995, p. 23). 

Embora a citação não se refira diretamente à questão da técnica, podemos 

auscultar suas indicações, “em poucas aulas pensei dominar todos os detalhes”, 

“Tudo parecia simples e fácil”. É interessante observarmos que o enigmático, o 

misterioso, desconecta-se do fazer artístico, todas as ações enredam-se numa 

relação já dominada, esta palavra parece-me emblemática do fazer cotidiano, não 

há mais atenção voltada para o diferente, para uma nova experiência. As relações 

se repetem em automatismos que não mais nos convoca para uma relação 

atenta.  

“Entretanto, mesmo nas aulas seguintes, a idiossincrasia e 
originalidade pessoais na realização de novas tentativas 
obtiveram pouco reconhecimento. A firmeza do Mestre e sua 
evidente superioridade levaram-me a questionar cada vez mais os 
meus próprios pensamentos e gestos. Seria preciso tornar-se bem 
pequeno, até alcançar a estaca zero do próprio ser?” (Idem, p. 
26). 
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O mestre101 não reforça qualquer atividade criativa, sua preocupação 

pedagógica é outra, visa-se à atitude do aluno desenvolvida no fazer artístico, 

sem dirigir o foco àquilo que é realizado.  

“Fala-se muito pouco sobre o verdadeiro ensinamento em si. 
Assim, por trás da transmissão ‘de coração a coração’, existe a 
intenção oculta de não permitir que o aluno aprenda um 
ensinamento específico de cor, a intenção de  não lhe oferecer 
conhecimentos pré-fabricados ou determinados truques, mas, sim, 
a intenção de despertar nele o dever de descobrir o espírito do 
arranjo floral através de  sua própria experiência” (Idem, p.29). 

“A exigência de prestar atenção é mais importante do que a excessiva 

atividade” (Idem, p.31), dirá a senhora Herrigel. O arranjo floral não pode ser 

tomado como um passatempo, ele é o desenvolvimento de uma atitude que 

envolve nossa existência numa totalidade. Todas as ações devem estar voltadas 

para esta relação poiética.  

“É preciso um recolhimento prévio, começando, já de manhã, a 
realizar todas as atividades cotidianas sem alvoroço, sem pressa, 
imprimindo-lhes uma expressão de equilíbrio e de harmonia 
interna. Essa atitude deve tornar-se tão natural a ponto de 
converter-se numa segunda natureza. Pode-se dizer que o 
trabalho interior do arranjo floral deve seguir o ritmo  do trabalho 
exterior. Só assim poderá existir o todo, que engloba o céu, o 
homem e a Terra. O movimento destinado  ao arranjo floral fica  
fazendo parte da rotina cotidiana, não é uma coisa à parte” (Idem, 
ibidem).  

A arte converte-se num modo de ser cotidiano, não se circunscreve ao 

momento de se fazer os arranjos florais. A pedagogia da plena atenção aos entes 

ressalta bem certos posicionamentos budistas, em que freqüentemente o 

discípulo interpela o mestre com perguntas abstratas sobre o sentido da vida, ou 

o porquê de estar freqüentando um templo Zen por vários meses e sua atividade 

limitar-se a meditar e a realizar trabalhos cotidianos, como lavar, varrer o chão, 

ajudar na cozinha, entre outras tarefas. A resposta do mestre sempre apela para 

essas relações simples e despojadas, nas quais a atividade intelectual, abstrata e 

especulativa, não é estimulada, ao contrário, espera-se sempre por uma resposta 

espontânea. Essa relação direta com os entes desvelando o seu ser exige 

                                                 
101 A senhora Herrigel refere-se ao Mestre Bokuyo Takeda. A senhora Herrigel viveu durante anos 
no Japão. Seu marido, Eugen Herrigel, foi professor da Universidade de Tohoku. 
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presença (atenção), de modo que os sentidos estejam límpidos de intenções 

prévias para auscultar-lhes na suas possibilidades de poder ser. Creio que as 

observações do professor Gustavo A. Corrêa Pinto poderão nos elucidar melhor a 

respeito do que estamos falando:        

“Qualquer ente  traz em si o Ser, seja esse ente uma sebe ou um 
riacho, uma camélia ou o shippe (bastão usado  pelos mestres 
Zen). Desvelá-lo em toda presença  é o satori (iluminação). 
Deixar-se ofuscar  pelo que está presente é avidya (ignorância). 
Mas a visão do Ser não anula nem destrói a visão do ente 
enquanto ente. Por isso, dizia um mestre Zen: ‘antes de um 
homem conhecer o Zen, as montanhas são para ele montanhas e 
as águas são águas. Quando ele começa a aprender o Zen, as 
montanhas deixam de ser montanhas e as águas  deixam de ser 
águas. Quando ele realiza o Zen, as montanhas voltam a ser 
montanhas e as águas voltam a ser águas’. Tudo volta a ser como 
antes. Subjacente ao ente presente, todavia, perpassa uma sutil e 
indefinível indiferença: o poder do Ser.  O ente presente continua 
presente, como antes. Enquanto  ente presente, permanece 
inalterado. Mas agora no ente presente patenteia-se o ato de 
presentificação, enquanto poder de ser que o ente recebe do Ser” 
(CORRÊA PINTO, 1980, p. 68). 

   Heidegger dirá em Ser e tempo (1927): 

“(....) O ser e a estrutura ontológica se acham acima de qualquer 
ente e de toda a determinação ôntica possível de um ente. O ser é 
o transcendens pura e simplesmente. A transcendência do ser da 
presença é privilegiada porque nela reside a possibilidade e a 
necessidade da individuação mais radical” (HEIDEGGER, 1988, p. 
69). 

O ser será sempre ser de um determinado ente, “uma sebe, um riacho ou 

uma camélia”, desvelá-lo nas suas possibilidades de poder ser está sustentado 

por uma atitude de entrega, de abandono ao ente. A liberdade de deixar ser o 

ente, tal como diz Heidegger, ao conceber a essência da verdade, nem sempre 

mostra-se possível, pois na maioria das vezes esta disposição é impossibilitada 

por um véu opaco que permeia a nossa relação com as coisas. Toda a 

preocupação budista, manifestada nas práticas artísticas como no cotidiano e 

mesmo nas meditações, volta-se para o desenvolvimento de uma atitude que 

procura eliminar essa opacidade. A opacidade se dá quando o ôntico vela o 

ontológico, o Zen.  Corrêa Pinto entende essa relação como contaminação.  
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“Na contaminação o ôntico vela o ontológico. Há, pois, que se 
limpar o perceber da impregnação do ente, enquanto ente 
presente para poder  desvelar-se o poder de presentificação. Em 
cada percepção se indicaria o Ser que o ente patenteia ao estar 
presente (....)” (CORRÊA PINTO, 1980, p. 76). 

Essa condição realiza-se no pensamento metafísico e constitui a mais 

aguda crítica aos imperativos desse modo de ser e pensar. Quando uma 

perspectiva ôntica que se abriu de uma possibilidade ontológica torna-se 

hegemônica, absoluta, perdem-se, assim, as possibilidades de se alocar o ente 

em outras possibilidades de ser. Nas realizações de Ikebana, embora se devam 

respeitar as possibilidades dos entes, como flexibilidade, tamanho, etc., para 

harmonizá-los no espaço vazio do vaso que permite o acolhimento do que vem ao 

seu encontro, a escolha e a colocação dos ramos de chorão abrem-se a muitas 

possibilidades, que serão finalizadas quando o olhar sensível do executor der a 

obra como terminada, uma vez que ela é expressão de um posicionamento, de 

uma apropriação-ser.  O artista catalão Joan Miró dizia que ele dava por 

terminada uma obra quando ela deixava de o incomodar. 

“Uma obra está acabada quando nada mais me incomoda. 
Quando eu via essas telas grandes, sentia um mal-estar, como 
quando se usa uma roupa apertada demais. Agora, que as inverti, 
sinto-me à vontade” (MIRÓ, 1990, p. 37). 

É interessante observar que, num plano do vivido, esse incomodo possa 

referir-se a um dizer que não se constitui numa apropriação da obra e de si 

mesmo por parte do artista. O incômodo é o sinal de que algo ainda não se dá 

como terminado. 

 “No Ser o ente é, por assim dizer, pacificado” (CORRÊA PINTO, 1980, p. 

77). 

É, pois, na simplicidade da relação com as coisas que podemos escutar os 

apelos do ser. As observações de Miro, ressaltam uma escuta aberta a si mesmo 

que não é a um ‘si mesmo’ encapsulad, mas junto com o ente, com suas grandes 

telas, e o que se presentifica é o incômodo. O incômodo abre-lhe a possibilidade 

de intervir junto às telas, mas sua mão paralisa-se com seu pincel pronto diante 

daquilo, da recusa por um fazer. Bastou-lhe invertê-las para que o pintor as 
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assinasse, marcando sua posição. É na simplicidade dessa escuta que o dizer se 

consolida na obra que “(....) está em obra um acontecer da verdade” 

(HEIDEGGER, 1990, p. 27). 

 Heidegger, mais uma vez, nos surpreende ao tomar o “caminho do campo” 

como uma metáfora do modo como ele empreende e conduz o seu pensar: 

“(....) auf dem Holzweg sein significa – como em português ‘meter-
se por atalhos’ – enganar-se, enveredar por um mau caminho, 
perder-se. A floresta não é, no seu sentido próprio, um mero 
arvoredo, que a mão do homem pudesse ter plantado. Não é um 
parque. É selva e mato, natureza em estado puro, selvagem. Os 
caminhos do mato, estreitos e sinuosos, mais que atravessá-los, 
levam quem o tenta fazer a descobri-lo como tal, embrenhando-se 
no seu interior sem saída. Perder-se por esses caminhos é, pois, 
encontrar a floresta, encontrar-se nela” (HEIDEGGER, 2002, p. 
IX). 

É assim que Heidegger penetra em busca da proximidade com as coisas, 

perdendo-se, embrenhando-se tal como o artista com seu pincel se move na tela 

em branco ao encontro do Ser do ente que pode ser pacificado, num dizer que 

fecunda o próprio pensar em direção a outras possíveis indagações. É assim que 

o seu texto deixa de ser filosofia enquanto metafísica para se transformar em arte, 

em arte de pensar.  A arte da intimidade, a arte que se deixa enredar pelo simples 

tal qual o caminho do campo no seu estado puro, selvagem. 

“Todavia, o apelo do caminho do campo fala apenas enquanto 
homens nascidos no ar que o cerca forem capazes de ouví-lo. 
São servos de sua origem, não escravos do artifício. Em vão o 
homem através de planejamentos procura instaurar uma 
ordenação no globo terrestre, se não for disponível ao apelo do 
caminho do campo. O perigo ameaça que o homem através de 
hoje não possa ouvir a sua linguagem. Em seus ouvidos retumba 
o fragor das máquinas que chega a tomar pela voz de Deus. 
Assim o homem se dispersa e se torna errante. Aos desatentos o 
Simples parece uniforme. A uniformidade entendia. Os entediados 
só vêem monotonia a seu redor. O Simples desvaneceu-se. Sua 
força silenciosa esgotou-se” (HEIDEGGER, 2002, p. 70). 

Este é o grande perigo, de que o ruído das grandes conquistas 

tecnológicas e o afã da dispersão em sempre novas e sofisticadas novidades 

possa tornar os homens surdos, desatentos ao simples. Tal surdez é fruto de uma 

disposição de ânimo que logo se entedia e clama pelo artifício, pelo grandioso, 
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pelo diferente. Heidegger nos remete a duas “estórias”  sobre o pensador grego 

Heráclito, que são interessantes para firmar esta compreensão.        

“Diz-se (numa palavra) que Heráclito assim  teria respondido aos 
estranhos vindos na intenção de observá-lo. Ao chegarem, viram-
no aquecendo-se junto ao forno. Ali permaneceram, de pé, 
(impressionados sobretudo porque) ele os (ainda hesitante) 
encorajou a entrar, pronunciando as seguintes palavras: ‘mesmo 
aqui, os deuses também estão presentes” (ARISTÓTELES apud 
HEIDEGGER, 1998, p. 22). 

 A segunda estória é a seguinte: 

“Dirigiu-se, porém, ao santuário de Ártemis para lá jogar dados 
com as crianças; voltando-se aos efésios que se puseram de pé 
ao redor, exclamou: ‘Seus infames, o que estão olhando aqui 
espantados? Não é melhor o que estou fazendo do que cuidar da 
polis junto com vocês?” (Idem, p. 25). 

 Creio que as duas histórias marcam esse espaço do preconceito, ou 

mesmo da surpresa, em ver o ilustre pensador entretido no calor de um forno e no 

brincar com as crianças. Dirá Heidegger, refletindo sobre essas histórias de 

Heráclito:  

“Quando o pensador diz: mesmo aqui, junto ao forno vigora o 
extraordinário, quer dizer, na verdade: só aqui há vigência dos 
deuses. Onde realmente? No inaparente do cotidiano. Não é 
preciso evitar o conhecido e o ordinário e perseguir o 
extravagante, o excitante e o estimulante na esperança ilusória 
de, assim, encontrar o extraordinário. Vocês devem simplesmente 
permanecer em seu cotidiano ordinário, como eu aqui, que me 
abrigo e aqueço junto ao forno” (HEIDEGGER, 1998, p. 24).  

  O extraordinário está no ordinário. Esta colocação parece nos conduzir à 

plena atenção proclamada pela metafísica budista, ou seja, é neste momento 

presente, que não significa uma relação destituída das outras êxtases implicadas 

à temporalidade, como o passado, o ter sido, nem tampouco do futuro, o vir-a-ser. 

Esta plena atenção nos coloca na perspectiva de uma relação junto às coisas, na 

qual se saboreia a força do ente com o poder de presentificação que ora se dá. 

Como diz o Zen a respeito do ente: “(....)qualquer ente traz em si o Ser... desvelá-

lo em toda a sua presença  é o satori (iluminação). Deixar-se ofuscar pelo que 

está presente é avidya (ignorância).” (CORRÊA PINTO, 1980, p. 68).  
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 Na pintura observa-se também uma quebra da autoria, conforme 

testemunham alguns pintores:  durante a realização da obra, ficam imersos neste 

fazer, no qual toda a intencionalidade se expressa num movimento que convida a 

um outro movimento e, mesmo que haja uma parada, a intuição de uma nova 

intervenção não passa pelo crivo de uma decisão lógica ou de uma decisão 

parametrada por posições estéticas ou qualquer outro posicionamento teorético. 

Como diz Picasso a sua companheira  Françoise Gilot: 

“(....) A pintura é mais forte do que eu. Ela determina o que eu faço...A mão 

com a qual eu pinto não parece obedecer o meu cérebro. Mas outra coisa que eu 

não controlo”.102 

 É na esteira da primeira intervenção sobre a tela que outras se sucedem 

num movimento contínuo e solto de construções e destruições “(....) pode-se fazer 

de tudo na pintura se não repetirmos”. O modo como Picasso pinta não se realiza  

a partir de um plano ou projeto apriorístico, descobre-se no próprio ato de pintar. 

Assim, podemos encontrar esse modo de pintar aberto à liberdade de deixar ser o 

ente, como em Jackson Pollock (1912-1956), Henri Matisse, Kandinsky, Joan 

Miro, entre outros. Os grandes mestres do impressionismo, mesmo que partindo 

de uma referência sobre o real como uma natureza morta, um bosque, uma 

ponte, bailarinas em movimento, retratos, auto-retratos e paisagens, soltavam-se 

em direção a uma escuta atenta guiada pelo fazer que espreita na força da luz ou 

na construção e na desconstrução do real (Picasso), enfim guiados pela 

linguagem de um dizer autêntico.  Do mesmo modo, como já pudemos observar, 

Picasso envolvia-se com os entes já destituídos de seus para quê,  sucatas sem a 

menor serventia, e ali ele podia dizer: “(....)eu não procuro eu encontro”. Esse 

fazer aberto em direção a projetar novas possibilidades para os entes ele 

chamava de “encontro causal numa mesa cirúrgica”.   

  Picasso, já no fim de sua vida, busca pintar o mais próximo possível ao 

modo de uma criança, suas pinceladas cedem à precisão e ao controle e se 

encaminham em direção a um movimento livre e despojado. A experiência vivida 

                                                 
102 Do filme “Os amores de Picasso” (36:37s. aos 37:01s). Título original: Surviving Picasso, EUA 
1996. Dirigido por James Ivory, roteiro de Ruth Prawer Jhabvala. Elenco: Anthony Hopkins, 
Julianne Moore, Natascha McElhone e Joan Plowright. 
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por Eugen Herrigel103, quando esteve alguns anos no Japão como professor da 

Universidade de Tohoku, reitera essa condição na qual a arte se consolida numa 

expressão/manifestação sem intenção. Motivado em conhecer o Zen numa 

perspectiva vivencial e não teórica, especulativa, ele é orientado a escolher uma 

das artes Zen e escolhe o arco e a flecha sob a orientação do grande mestre 

japonês Zen Kenzo Awa. Tal experiência se transformou numa das mais 

significativas publicações sobre o Zen budismo, com o título: Zen in der Kunst des 

Bodenschiessens, traduzido para o português por A arte cavalheiresca do 

arqueiro Zen.   

 Herrigel, preocupado em atingir o alvo com seu arco e flecha após quase 

cinco anos de exercitação, ouve de seu mestre: 

“O senhor se atormenta em vão... Eleve o espírito para além da 
preocupação de atingir o alvo. Mesmo que nenhuma flecha o 
alcance, o senhor pode tornar-se um mestre-arqueiro. Os 
impactos no alvo nada mais são do que confirmação e provas 
exteriores, da sua não-intenção, do seu auto-despojamento, da 
sua absorção em si mesmo ou de qualquer nome que lhes dê. O 
aperfeiçoamento supremo tem os seus próprios níveis e só quem 
atingiu o último jamais errará o alvo exterior” (HERRIGEL, 1997, p. 
68).  

 As observações do mestre arqueiro Kenzo Awa tinham a intenção de 

minimizar a ansiedade de Herrigel em acertar o alvo. Sabe-se que em toda  

preparação do arqueiro na milenar prática do arco enfatiza-se a intimidade, a 

familiaridade com essa prática. No início o discípulo somente aprende a estirar o 

arco sem tensão, para isso ele deverá conciliar seu movimento respiratório de 

inspiração focado no baixo abdome até que o estiramento do arco realize-se sem  

tensão. A soltura da corda do arco é um outro longo empenho, de modo que o tiro 

possa sair quase no limite máximo de estiramento, quando a mão se solta 

suavemente, uma ação sem intenção no dizer Zen. A metáfora para esta soltura 

da corda nos faz lembrar de uma gota de orvalho que, presa numa folha, cede à 

                                                 
103 Eugen Herrigel vive os anos mais difíceis e mais belos de sua vida no Japão praticando o arco 
e flecha com seu mestre Kenzo Awa. Ao regressar à Alemanha ele é contratado pela Universidade 
de Erlangen, onde leciona durante muitos anos. “Havia publicado dois livros: Urstof und Urform 
(1926) e Die metaphysiche Form (1929), e editado as obras completas do filósofo alemão Emil 
Lask (1923-24)”. O livro a que estamos nos referindo foi publicado no Brasil com o título A arte 
cavalheiresca do arqueiro Zen, em 1948, quase vinte anos após Herrigel ter voltado do Japão.  
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força gravitacional e se desprende. A prática é longa e o alvo é o último intento 

Zen, diferentemente das práticas ocidentais preocupadas com o controle 

absoluto, a minimização do tremor para o ajuste perfeito. Alguns arqueiros 

chegam a tomar beta-bloqueadores que diminuem o batimento  cardíaco para o 

aumento da precisão do tiro.  

 Herrigel mostra ao mestre sua inquietação, indagando-o sobre o verdadeiro 

espírito dessa arte: 

“É precisamente isso o que não entendo... Creio que sei o que o 
senhor quer dizer quando fala na meta verdadeira, íntima, que 
devemos atingir. Entretanto, como é possível que a meta exterior, 
o alvo de papel, seja atingida sem que o arqueiro tenha feito 
pontaria, de maneira que os acertos confirmem exteriormente o 
que se passa no interior? Confesso que essa correlação me é 
incompreensível” (HERRIGEL, 1997, p. 68). 

 Após um longo momento de reflexão, o mestre lhe respondeu: 

“O senhor está enganado se pensa que pode tirar algum proveito 
da compreensão de tão obscuras conexões, inalcançáveis para o 
intelecto. Lembre-se de que na natureza ocorrem coincidências 
incompreensíveis, e não obstante, tão comuns que nos 
acostumamos a elas. Vou dar-lhe um exemplo sobre o qual refleti 
muitas vezes: a aranha dança sua rede sem pensar nas moscas 
que se prenderão nela. A mosca, voando despreocupadamente 
num raio de sol, se enreda sem saber o que a esperava. Mas 
tanto na aranha, como na mosca, algo dança, e nela o exterior e o 
interior são a mesma coisa. Confesso que me sinto incapaz de 
explicar melhor, mas é dessa maneira que o arqueiro atinge o 
alvo, sem mirá-lo exteriormente” (Idem, p. 69). 

 De fato é muito difícil para uma mente ocidental analítica, lógica e racional,  

condicionada a ver o real a partir da dicotomia metafísica entre sujeito-objeto, 

interior e  exterior, compreender esse modo de agir da aranha tecendo sua teia 

indiferente a uma intencionalidade prévia. Claro que podemos objetar dizendo que 

esse recurso reflexivo, planejador, antecipador é coisa dos homens e não dos 

outros entes não humanos, no entanto, o Zen enfatiza uma familiaridade 

sustentada numa apreensão intuitiva, se assim podemos dizer, com base em um 

conceito bastante forte na metafísica budista, que é o conceito de “não mente”. 

Não mente significa a busca de uma apreensão da relação sem o distanciamento 

de uma mente analítica e abstrata como foi desenvolvida no pensamento 
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metafísico ocidental. É neste contexto que se insere, por exemplo, a arte do 

SUMIÊ, ou seja, a arte em que temos um fino papel de arroz facilmente 

impregnável de tinta, o nankim (tinta preta), água e um pincel grosso redondo com 

fina pelagem.   

”(....) Tendo suas origens na arte caligráfica, a escola sumiy-e dela 
conservou os materiais: a tinta negra (sumiy, um bastão que se 
dissolve na água) e um papel absorvente sobre o qual o pincel  
não pode demorar-se sem impregná-lo. O pincel, por sua vez, é 
extremamente macio, respondendo de imediato às mais leves 
variações do movimento ou intensidade de pressão. Essas 
condições peculiares criam uma ambiência ideal para a 
experiência  do Zen. O papel é fino o suficiente para não admitir 
retoques. A irreversibilidade do pintar  sugere a irreversibilidade 
do momento” (CORRÊA PINTO, 1980, p. 72). 

 É na prática do sumiy-e que do pintar há a pura experiência direta do agir. 

Diz o autor: “Sobre esta experiência não mais se constrói a representação do 

agente” (Idem, ibidem). O pintor não pode parar o movimento do pincel sobre um 

fino papel de arroz, se isto ocorrer o papel denuncia um propósito, uma intenção 

se houve alguma intenção, uma hesitação. A experiência do agir neste movimento 

contínuo exercita-se de modo que o próprio ator perca a noção do eu como 

agente.  

 “O ato existe, não quem o tenha feito “ – diz um texto budista104.  

  Quem atirou, na experiência do mestre arqueiro Zen, ou quem pintou, 

submerge enquanto experiência do eu, do sujeito. A doutrina Zen cultiva o âmbito 

de uma espiritualidade movida pela ação junto aos entes. Ela, na escola Zen, não 

é contemplativa e nem tampouco especulativa. Deve-se ceder à força dessa 

relação presente, atenta. A própria prática meditativa Zen exercita o discípulo a 

sentar-se simplesmente e a deter-se neste ato no máximo de sua tensão/relaxada 

e atenta. De fato, entendemos porque Heidegger pode dizer “(...)se é que eu 

compreendo corretamente este homem, isto é, aquilo que eu tenho tentado dizer 

em todos os meus escritos(...)”. Há nas artes japonesas uma aproximação ôntica 

daquilo por onde se move o pensamento ontológico de Heidegger. Podemos  

observar alguns denominadores comuns desses âmbitos do discurso de 

                                                 
104 WATTS, Allan. 1957 The way of Zen, p.222. Nova Iorque: Pantheon. 



 219 

Heidegger: o âmbito da transitoriedade em que as coisas se dão e estão 

contempladas no entendimento do ser como evento, como acontecimento 

apropriativo, o âmbito da desconstrução do homem como sujeito para a condição 

de ser-no-mundo, o âmbito e a prevalência do agir manifestado pelo modo de ser 

do Zurhand, do à mão (envolvimento concernente). Podemos pensar ainda no 

nada, na perspectiva de um solo onde possamos erigir nossa habitação, não um 

nada niilista que somente vive o sentido na sua ausência, mas na plenitude de 

uma relação criativa, envolvida  e que pode nos espantar. 

“Existe ainda o fato de que, com o colapso da metafísica, da 
teologia natural e da revelação objetiva, o Ocidente depara-se 
pela primeira vez, como civilização, com o problema de viver sem 
absolutos objetivamente convincentes – numa palavra, sem 
dogmas. Como Cristo andou nas águas, assim os ocidentais 
contemporâneos têm que andar no mar do nada, flutuando na 
ausência de suportes seguramente demonstráveis. Encarando a 
precariedade desta tarefa, os ocidentais auscultam homens do 
além-mar que durante séculos construíram sua habitação no 
Vazio, sentiram-se à vontade nele e encontraram alegria dentro 
dele. Como poderá ser isto? O Ocidente não compreende, mas o 
Nada vindo do além-mar, do qual ouve falar, parece ser algo a 
que terá de render-se” (SMITH, 1978, p. 13). 

De que nada e de que precariedade estamos falando? Freqüentemente 

aproximamos a precariedade à ausência, à carência de algo. Algo falta, algo 

carece, portanto, o nada aqui se anuncia naquilo que freqüentemente se anuncia 

como precário.  Esse nada, no entanto, não pode ser pensado como nadificante, 

como vazio. Heidegger enfatiza a impossibilidade mesmo de acessarmos esse 

nada de modo propositivo, de modo teorético, ou seja, como ausência de entes. 

Não podemos pensar o nada abstrratamente, contudo como vimos ele se dá 

disposição para a angústia, ou seja, na experiência da retração do sentido. É 

nesse contexto que o artista aberto ao ente a tele em branco ao papel em branco 

ou a um bloco de mármore amorfo abre-se à possibilidade de se presentificar ou 

mesmo de arriscar-se numa ação que possa nos levar a gestação de algo, a 

criação. Do mesmo modo podemos pensar a vida como esta tela em branco e 

auscultar as convocações do ser. Mas como um home ocidental pode viver sem 

suas ideologias, sem seus posicionamentos finais, suas verdades inabaláveis e 

eirretorquíveis sem se sentir desconfortável, desassossegado?    
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 O nada do além-mar apontado por Smith não se refere a um vazio de 

possibilidades, mas a um vazio de imperativos, ou seja, de “suportes 

seguramente demonstráveis”. O pensamento metafísico ocidental enredou-se na 

fuga desse nada vazio, buscando suportes estáveis para o nosso existir. A 

precariedade assinalada no texto refere-se à própria condição de a existência 

estar implicada a uma falta de fundamento (Grund) estável. Podemos aproximar o 

percurso metafísico com base nas observações realizadas pela professora Salma 

Muchail: 

“Primeiro a metafísica se volta para os entes para perguntar pelo 
seu ser, ou para representar o ente enquanto tal: o que é, por 
exemplo, o homem, o que é o mundo, o que é o belo, o que é o 
conhecimento, o que é a natureza, etc.; neste sentido, ao se 
perguntar pelo ser disto ou daquilo, a metafísica de algum modo 
pressupõe, implicitamente, a pergunta pelo Ser como fundamento 
que reúne tudo o que é. Em segundo lugar, e conseqüentemente, 
aplicando-se à investigação das determinações específicas dos 
entes particulares, a metafísica mantém esquecido aquele 
fundamento de toda determinação, isto é, o Ser mesmo enquanto 
origem de toda a possibilidade de ser isto ou aquilo, e que é, ele 
próprio, ‘nada’, ou antes, possibilidade inesgotável de ser, e, 
portanto, indeterminável; neste sentido, a metafísica é um 
conhecimento de modos de apresentar-se do esquecimento da 
Presença” (MUCHAIL, 1984, p. 10).   

O pensamento metafísico, ao se deter na pergunta pelo ente em busca de 

seu ser, identificou o ser dos entes como o lócus, do permanente, da estabilidade, 

do nuclear, daquilo que é a essência do ente. Assim sendo, a perspectiva 

metafísica foge desse lócus de origem do ser como “nada”, não um nada vazio, 

mas como origem de  toda a possibilidade de ser. Habitar o vazio do além-mar é 

habitar a possibilidade de um convívio com essa abertura originária própria do 

ser-aí que é a de estar lançado em possibilidades de ser. Podemos dizer que o 

homem ocidental implicado ao pensamento metafísico empenhou-se em buscar 

um fundamento estável para seu existir através de tantas teorias sobre o real, 

pensou escapar da precariedade do devir sem pensar em habitá-lo e encontrar 

nessa abertura originária a possibilidade de se sentir “à vontade e encontrar 

alegria dentro dele”.  
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Consolidando a tentativa de saída do pensamento metafísico alinhavado 

ao itinerário da desconstrução em Heidegger, Vattimo reitera o que pudemos 

observar: 

“As etapas do itinerário heideggeriano podem se aproximar muito 
claramente das de Nietzsche: o efeito niilista da auto-dissolução 
da noção de verdade e da de fundamento, em Nietzsche, tem seu 
paralelo na ‘descoberta’ heideggeriana do caráter ‘epocal’ do ser; 
também  em Heidegger, o ser não pode (mais) funcionar como 
Grund, nem para as coisas, nem para o pensamento. Para 
preparar uma saída da metafísica, escreverá Heidegger em Sein 
und Zeit, a conferência que, pelo menos idealmente, consuma a 
obra de 1927, é necessário ‘abandonar o ser como Grund” 
(VATTIMO, 1996, p.182).  

 Este caráter epocal mostra as diferentes interpretações a que o ser 

enquanto fundamento foi sendo pensado como idea, como conceito, definição, 

como fé, como cogito representacional, como conceito absoluto, como posição, 

como vontade de vontade. Tal itinerário salienta que o ser, mesmo sendo 

interpretado à luz do permanente, do universal, do essencial, migrou por tantos 

posicionamentos de modo que podemos mesmo dentro do itinerário metafísico 

auscultar a essência da verdade realizada na liberdade de deixar ser o ente. 

Abdicar de toda e qualquer pretensão leva-nos a pensar numa arte que afeita a 

estes fins se consolide  na expressão  que resulte num sábio abandono. 

 A expressão “sábio abandono”  foi utilizada por Michelazzo no seu livro Do 

um como princípio ao dois como unidade, de modo a enfatizar a busca de um 

pensamento que realize a relação “ente-ser” em sua máxima unidade. Do 

distanciamento  operado pela metafísica que se consuma em nossa época atual 

pela máxima oposição entre ser e ente, na qual o ente passa a ser interpretado 

como “mercadoria”, tal unidade seria realizada na busca de uma proximidade 

onde a distância entre o homem e as coisas é guardada como condição de fazer 

aparecer entre elas uma proximidade que os coloca num mútuo pertencer. 

Quando Heidegger nas suas reflexões sobre As coisas, medita sobre o ser da 

coisa, ressalta a condição de que as coisas ultrapassam a condição de meras 

coisas, de artefatos ou de outras injunções. O ser de uma coisa guarda a 

proximidade de um mútuo pertencer onde todos os elementos materiais, de 
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fabrico e de uso alinham-se numa quadrindade, em que se reúne céu, terra, 

divinos e mortais. 

 O âmbito do que estamos considerando por arte105 envolve todos os modos 

de manifestação/ser em que o ser-aí se apropria de si mesmo, cujo dizer reitera 

um modo autêntico de se alocar no mundo. Este dizer pode demarcar o espaço 

de nossa inquietude como também a busca de harmonização dos entes, como 

vimos no conceito de wabi, pobreza em que se dá o cultivo da economia de traços 

para retratar na ausência de adornos para se construir uma casa ou um jardim. 

Mais do que a habilidade ou a técnica, o que está em jogo é o dizer, alocado num 

envolvimento concernente em relação àquilo que faz sentido para o ser-aí ou para 

o artista. Um grande historiador da arte, Ernst Gombrich, chegou a afirmar que 

“nada existe realmente a que se possa dar o nome de Arte. Existem somente 

artistas “ (GOMBRICH, 1978).  Esta afirmação nos remete não a um conceito 

geral sobre o que é a arte, mas à possibilidade de a reconhecermos diante da 

obra e do artista. A arte, como buscamos aqui ressaltar, exerce-se na poesia, na 

pintura, na escultura, na dança, na música, no teatro, como também nas relações 

que envolvem nosso cotidiano junto às coisas e aos outros. Podemos cozinhar 

com arte, comer com arte, nos relacionar sexualmente com arte, como nos vestir 

ou nos banhar com arte. A arte pode estar em tudo, quando nos voltamos para os 

entes com o cuidado que envolve esta relação. Do mesmo modo, podemos dizer 

que um trabalho pedagógico também pode ser uma arte, a arte da escuta das 

possibilidades de ser que se afloram na relação ensino-aprendizagem, na arte de 

se buscar intimidade junto ao outro, conhecendo-o e permitindo que outro 

também se conheça. Nós nos fixamos em algumas formas de arte inspiradas no 

mundo de uma cultura, num tempo em que a metafísica do ocidente não havia 

ainda adentrado em seu território, poderíamos também nos enriquecer com as 

ações pedagógicas presentes nos rituais indígenas, na ética das relações de 

povos alheios à influência  da europeização do mundo.  

                                                 
105 Arte, do latim ars, significa técnica ou habilidade. Neste sentido, inspirados em Heidegger, é 
possível dizer que, com a frase “pôr em obra a verdade”, podemos associar esta habilidade não 
mais ao âmbito da estética, da filosofia e, sim, da manifestação/ser em que se dá a apropriação do 
ser-aí em relação a si mesmo, diante daquilo que ele pode realizar.  
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 Gostaríamos de encerrar este capítulo lembrando que, embora  a música, o 

teatro e a dança  sejam modos de expressão extremamente significativos, 

deixamos de abordá-los, em razão de nossa pouca familiaridade com estes 

modos de ser.  

Falamos de certa forma do cinema, por meio de alguns exemplos ao longo 

deste trabalho. Consideramos que este modo de arte cada vez mais se consolida 

como uma grande fonte pedagógica. As discussões em torno de filmes em aula 

têm representado ricas possibilidades de trabalho, quando se trata de produções 

em que diretores e artistas ressaltam de modo sensível e forte temas 

significativos que concernem ao nosso modo de ser com os outros, como alguns 

iranianos, japoneses, vietnamitas, europeus, sul-americanos, não condicionados 

pela imposição das megaproduções hollywoodianas, nem sempre boas.  

Um desses filmes significativos e que concilia cinema e dança é a 

produção japonesa de 1997, com o título Dança comigo? (Shall We Dance?), 

dirigido por Masayuki Suo. Trata-se de um homem de negócios japonês, já 

entediado por uma rotina burocrática de pouco enlevo, que repete seu caminho 

para casa fazendo uso do metrô. Em uma das paradas, ele repara uma bonita 

mulher que olha por uma janela, um olhar perdido com certa tristeza. É a janela 

de uma escola de dança.  Shohei Sugiyama, nossa personagem, ensaia várias 

vezes ir ao encontro dessa moça, até que um dia, imbuído de coragem, ele o faz 

e se depara com uma aula de dança. No Japão a dança é tratada com 

preconceito, “uma atividade fútil”, a ponto de Shohei esconder de sua esposa sua 

participação nessas  aulas, e obviamente por seu interesse na jovem tristonha da 

janela. Neste processo que envolve as aulas de dança e o posicionamento da 

moça, que mostra os limites de sua relação com ele como dançarina e professora, 

Shohei se decepciona, mas já envolvido com a dança, continua a freqüentar a 

escola. A dança muda sua postura diante da vida, literalmente Shohei mostra-se 

mais altivo, mais entusiasmado, sua disposição entediada se esconde acanhada 

diante do empenho caloroso em dançar. O filme retrata com sensibilidade e 

leveza uma transformação desse homem no seu cotidiano, a vida se enriquece. É 

interessante notar que o roteiro de Masayuki Suo coloca no Japão uma dança de 
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salão tal como é prática no ocidente e os benefícios dessa arte modificando, 

gestando modos de ser afáveis, respeitosos com os outros. 

Uma outra referencia significativa da manifestação do corpo, ou melhor, da 

corporeidade se dá com um jovem que mesmo sem saber nada sobre técnicas de 

dança ou de qualquer recurso pedagógico nesse sentido ele se expressa 

dançando. Estou me reportanto a um belíssimo filme inglês chamado Billy Elliote, 

um jovem filho de mineiros do norte da Inglaterra que enfrenta os preconceitos do 

api e do irmão mais velho sindicalistas dos mineiros de carvão para exercer sua 

vocação que é dança. Com força e vigor nos seus gestos Billy fala de si, de suas 

emoções e com o corpo ele desenvolve sua arte.        

 

 7.2. A RESPEITO DE UMA PRÁXIS PEDAGÓGICA 

 Conforme pudemos delinear nos capítulos anteriores e neste capítulo 

dedicado a algumas aproximações sobre o cultivo das artes, vimos que o que 

denominamos “Pedagogia da Desconstrução” inscreve-se na possibilidade de 

orientar posicionamentos fundamentados no entendimento da quebra 

paradigmática do pensamento metafísico em favor de um pensamento e de um 

fazer (arte) aberto à unidade entre ser e pensar, entre ser e a arte de realizar. 

Tais entendimentos acham-se em consonância com a compreensão do homem 

não mais como “homem-sujeito”, mas sim como ser-aí, como  ser-no-mundo, ou 

seja, com a quebra do paradigma sensível-supra-sensível, sujeito-objeto, 

homem/mundo, etc. Estes fundamentos poderão balizar condutas educacionais e 

filosofias da educação que possibilitem gerar espaços de reflexão e de práticas, 

nos quais os alunos de qualquer período educacional, ou seja, da escola 

fundamental ou do ensino continuado ou da terceira idade, possam abrigar essas 

possibilidades de ser com os outros, junto às coisas e consigo mesmo.  

Neste capítulo dedicado ao cultivo das artes, pensamos especificamente 

no que hoje são denominados encontros pedagógicos ou terapêuticos em 

oficinas, tal como as assim chamadas oficinas de criatividade. Não gostaríamos, 

no entanto,  de atrelar o cultivo das artes a essa denominação “criatividade”, pois 
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ela já sugere e impõe um modo de projetar possibilidades para os entes numa 

perspectiva e numa expectativa que envolve necessariamente a realização 

daquilo que é inusitado ou original, entre outras determinações que não 

contemplam o que estamos buscando propor em termos de um dizer autêntico 

que não necessariamente passa por essas convocações impessoais dos 

modismos contemporâneos.  Creio que nomes como: “oficina para o cultivo das 

artes”, “oficina da palavra” ou “da corporeidade, de dança, de música ou de 

teatro”, entre outras denominações afinadas com o propósito de cada grupo, 

seriam expressões mais adequadas ao espírito dessa pedagogia. Vejo que essas 

práticas podem ser orientadas com a visada de que o que está em jogo, como 

vimos neste capítulo, é a abertura do ser-aí às realizações que envolvam a 

possibilidade de uma apropriação do ser-aí junto a essas práticas. No seu 

exercício, vimos a importância da atenção e consideração das possibilidades de 

ser de cada ente, o cultivo de uma proximidade com o material ou os recursos a 

serem utilizados, o cuidado com as técnicas de realização para que não se 

sobreponham à força de um dizer próprio, o empenho em direções que podem ser 

demoradas e devidamente orientadas em relação à ansiedade e à avidez em 

busca da eficiência produtiva, etc.  

Cultivar a escuta diante de uma prática em que, atenta às possibilidades 

daquilo que se apresenta, o ser-aí possa entrar em contato com seus incômodos 

e, auscultando o seu sentido, possa guiar suas realizações a partir deles. Vimos, 

no terceiro capítulo deste trabalho, que a hermenêutica heideggeriana se esboçou 

como uma analítica do sentido, podendo abrir possibilidades para um acesso ao 

sentido daquilo que vivemos e realizamos se estivermos atentos às inclusões 

ontológicas que se dão em toda e qualquer compreensão ôntica do ser-aí. Cabe-

nos, no entanto, ressaltar que não se trata de um foco exclusivo nesta direção, 

uma vez que esses grupos não são grupos terapêuticos, embora a analítica do 

sentido não seja exclusiva de um encontro terapêutico. Vimos que as diferenças 

entre o que é terapêutico e o que é pedagógico é muito tênue, sendo que o que 

constitui estes diferentes âmbitos está mais fortemente ligado às configurações 

iniciais dos grupos e à atividade exercida pelo profissional que orienta, entre 

outros aspectos.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Hannah Arendt, no seu livro Entre o passado e o futuro (Between past and 

future, publicado em 1954, diz: “(....)a essência da educação é a natalidade, o fato 

de que seres nascem para o mundo” (ARENDT, 2000, p. 223). Esta questão ou 

esta essência se vinculará fortemente com a educação como prática de inserção 

das pessoas num dado contexto cultural e histórico já dado. Heidegger entendeu 

essa condição do ser-aí com um existencial conhecido pela expressão “estar-

lançado” (Geworfenheit)106. A educação destina-se à natalidade e este tema 

inscreve-se num outro contexto importante e crítico que são as correntes 

migratórias nos países que acolhem e que acolheram povos de diferentes culturas 

e diferentes grupos étnicos. Nesse livro, Arendt reflete sobre a crise da educação, 

salientando as condições específicas dos povos da América em razão da grande 

influência imigratória e, conseqüentemente, dos diferentes grupos étnicos  que 

compõem os países da América. Se observamos uma crise na educação na 

América, essa crise ganha relevos de ordem política.  

“Na América, indiscutivelmente a educação desempenha um 
papel diferente e incomparavelmente mais importante 
politicamente do que em outros países. Tecnicamente, é claro, a 
explicação reside no fato de que a América sempre foi uma terra 
de imigrantes; como é óbvio, a fusão extremamente difícil dos 
grupos étnicos mais diversos – nunca completamente lograda, 
mas superando continuadamente as expectativas - só pode ser 
cumprida mediante a instrução, educação e americanização dos 
filhos de imigrantes” (Idem, ibidem). 

 Arendt publicou esse livro em 1954 e, de fato, muitas coisas mudaram 

nesse sentido. As Américas, sem dúvida, caracterizaram-se por ser um continente 

de acolhimento de várias correntes imigratórias e, com isto, a questão da 

educação diante das diversidades culturais tornou-se um grande problema, e 

ainda é. Mas a Europa do final do século XX passou também a recepcionar 

imigrantes advindos de territórios colonizados por seus países e que passaram a 

reivindicar espaços de inserção pessoal e profissional, denunciando a 
                                                 
106 “Geworfenheit é um termo derivado do verbo ‘werfen’ = arrumar, jogar, por-jetar. Heideggero 
utilizou para designar um existencial constitutivo da pré-sença, realcionado a necessidade de 
inserir-se nuam variedade de conjuntos: histórico, ôntico, fatual, relacional etc.” (CAVALCANTE, 
1988, N46). 
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discriminação exercida por aqueles países. A imobilidade social e a vida marginal 

com a falta de empregos que permitissem uma ascensão social são temas de 

conflito e até de revolta, como vimos acontecer no ano de 2006 em todo o 

território francês.  

Uma outra questão importante e que merece relevo foi a criação do 

mercado comum europeu e o livre trânsito das pessoas pelos países mais ricos, o 

que gerou impactos sociais e políticos de toda ordem. A educação não dá conta 

dessas inserções e a aposta recai sempre no que Arendt denominou natalidade. 

É neste âmbito que se espera uma “americanização” ou uma “europeização” dos 

filhos desses imigrantes. Assim sendo, a questão educacional perpassa questões 

políticas, e estas, por ênfases econômicas, éticas, etc.  

Em nosso estudo, não tratamos deste tema diretamente, mas, sim, 

indiretamente, quando abordamos a questão da educação focada no modo como 

ser e verdade são interpretados e a perspectiva de uma educação voltada para 

um modo de ser e pensar abertos à diferença ontológica entre ser e ente. Creio 

que esta mudança paradigmática em relação ao modo de ser e pensar está em 

consonância com questões éticas e políticas significativas. Quando pensamos no 

homem como ser-aí, cuja ênfase recai sobre as possibilidades de ser, temos que 

pensar em modos de co-existência que contemplem a liberdade de poder-ser e as 

implicações que isto acarreta num contexto social já engessado por esquemas e 

tradições que não se flexibilizam. Certamente vemos posicionamentos políticos 

que, pelo menos em tese, abrigam essas flexibilizações, mas que de modo sutil 

mantêm relações preconceituosas e inibidoras em relação a um ascesso social a 

posições de maior relevância sócio/econômica.  

  De fato a educação deveria estar fundamentalmente voltada à inserção 

das pessoas no mundo. Num mundo já dado (facticidade), já constituído e em 

consonância com uma perspectiva histórica, mas também não se esquecendo da 

possibilidade de abrigar novos contextos de relação entre os homens e de se 

constituir como um espaço possibilitador para que o ser-aí possa recortar sentidos 

novos em relação ao co-existir humano dentro deste espaço político e ético que 

norteia nossas ações. Há que se abrir possibilidades para que o ser-aí possa 
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caminhar em direção a um dizer próprio desconstruido das tendências 

uniformizantes, conforme pudemos ver a partir das conferências de Heidegger 

após 1930. Neste sentido a educação tem uma tarefa maior do que simplesmente 

visar a natalidade, ela deveria se inserir na busca do que professamos nesta tese 

que é a quebra paradgmática deste modo de ser e pensar metafísico.    

 Toda a ação pedagógica pauta-se pelas “boas normas” que legislam e 

prescrevem sobre o modo como se espera que o ser-aí seja como profissional, o 

que exige habilidades e competências, e como pessoa, o que envolve aspectos 

éticos a serem exercidos (praticados) na relação com os outros. Nesse sentido 

cabe a indagação por uma ética pós-metafisíca que embora Heidegegr não tenha 

se detido nestas reflexões, vimos que sua ontologia e os conferencias realizadas 

deixam pistas de como esse poscionamento ético pode ser exercido.  

“Pensar a ética à luz da reflexão filosófica de Heidegger põe-nos 
diante de uma dificuldade. Sabe-se que o filósofo jamais dedicou 
especial atenção à questão da ética no âmbito de sua vasta 
reflexão filosófica, o que não deixa de ser significativo, dada a 
amplitude dos problemas discutidos ao longo de seu vasto 
caminho de pensamento. Além disso, se há inúmeros filósofos 
contemporâneos que não escreveram uma só linha a respeito da 
ética, este certamente não é o caso de Heidegger, de modo que a 
aparente escassez do problema ético em suas obras dá o que 
pensar, sendo muitas vezes interpretada como sintoma de uma 
insidiosa precariedade ética de sua reflexão ontológica. Há, 
inclusive, quem pense tratar-se aí de um indício suficiente a 
respeito dos motivos teóricos que o teriam levado a envolver-se 
com o regime político que melhor demonstrou o esgarçamento e a 
supressão da ética no cenário político do século XX, o Nacional-
Socialismo” (DUARTE, 2000, p.73). 

Parece-nos que a questão sobre a ética em Heidegger está fortemente 

atrelada a busca de um pensamento mais originário em realção ao ser e seu 

sentido, contexto este que marca uma relação importante entre a ontologia e a 

ética, cujas indicações se encontram presentes quando se denuncia o 

esquecimento do ser pelo pensamento metafísico. 

“Quase vinte anos mais tarde, Heidegger voltaria a considerar a 
relação entre ontologia e ética, instigado agora por Jean Beaufret, 
que lhe perguntara como ‘precisar a relação da ontologia com 
uma ética possível’...Na Carta sobre o ‘humanismo’, Heidegger 
afirma o caráter mais originário do ‘pensamento do ser’ em 
relação ao surgimento tardio das chamadas  disciplinas filosóficas, 
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como a ética, a lógica e a física. Para ele, mais importante do que 
a distinção e a relação entre ética e ontologia é reavivar o 
pensamento originário do ser, praticado antes que a Academia 
platônica o transformasse em filosofia e esta se fizesse uma 
ciência (HEIDEGGER 1995, p.84; HEIDEGGER 1976, p.354)” 
(DUARTE, 2000, p.77) 

As observações do professor Duarte sobre Heidegger ressaltam que seu 

projeto em direção a ‘reavivar o pensamento originário do ser’, antes do 

pensamento metafísico instaurado com Platão, e com ele o início da filosofia é um 

projeto mais amplo em relação ao pensamento ocidental e que sem dúvida pode 

por em questão às relações do ser-aí com os outros e junto das coisas.  

Vimos nos últimos capítulos dessa tese que a crítica a técnica moderna, 

denunciada por uma essência que se limita à contenda entre homem e a natureza 

como provocação salienta a necessidade de um posicionamento que precisa ser 

descontruído em favor de um outro modo de relação entre o ser-aí e a natureza, 

que perpassa pela desconstrução do homem como sujeito e o antropocentrismo 

engendrado por essa concepção de homem. O mesmo podemos dizer quando 

Heidegger medita sobre a aniquilação da coisa, cuja ênfase recai sobre o ser 

identificado à mercadoria, como também ao processo de massificação impostos 

pelo contexto histórico atual, que legisla sobre uma pseudoproximidade, porque 

aniquila as diferenças.  

Mas a educação atual não mais se restringe à inserção das crianças no 

mundo adulto. A posição assumida nas últimas décadas de uma educação 

continuada abriu espaços para a escola e outros modos de promover a relação 

ensino-aprendizagem para as diferentes fases da vida de uma pessoa. A 

educação voltada para a terceira idade é uma realidade nos dias de hoje, até 

mesmo para o desenvolvimento de uma segunda atividade ou profissão, em 

decorrência da longevidade das pessoas e a aposentadoria acordada 

precocemente pelas empresas, em torno dos sessenta ou sessenta e cinco anos 

de idade. Quando pensamos em propor essas idéias para uma “Pedagogia da 

Educação”, nosso intuito não visava esta ou aquela idade especificamente, uma 

vez que, num sentido mais amplo, estávamos e estamos contemplando uma 
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mudança paradigmática no modo de relação do ser-aí junto a si mesmo e junto ao 

real.  

Nosso trabalho, como vimos, está fortemente vinculado a uma mudança do 

olhar, a uma superação do antropocentrismo engendrado pelo entendimento 

moderno do homem como sujeito, para se pensar o homem como ser-no-mundo. 

No bojo deste projeto está a recuperação da diferença ontológica entre ser e ente 

e todas as conseqüências desta relação aberta ao ser e, como vimos, à 

proximidade com as coisas e a uma linguagem poiética, na qual o logos como 

discurso habite o âmbito de novos envios do ser, a saber, da quadrindade aqui 

exposta apenas como um modelo, um símbolo desse jogo de espelhamento entre 

céu e terra, divinos e mortais.  

 O caminho que empreendemos procurou fazer um contraponto à técnica 

moderna, cuja essência alimenta-se de uma espécie de contenda, de disputa 

entre o homem e a natureza e entre os próprios homens. Vimos que, para 

desarmar a armação, é preciso ir ao encontro de outros modos de dizer e de olhar 

e de escutar as convocações do ser.  Conforme pudemos ver, a ênfase dada ao 

ensino da tecnologia e das ciências representa os ideais da modernidade e são 

ícones representativos do que se considera como sendo um país desenvolvido ou 

em fase de desenvolvimento. Na verdade mede-se o desenvolvimento de um país 

com base nas realizações técnico-científicas que lhe são atribuídas, tanto com 

relação aos avanços da pesquisas nesta direção quanto à aplicabilidade desses 

alcances nas práticas de produção e de comercialização. No entanto, vemos que 

a educação não contempla outras possibilidades importantes para o exercício de 

relações complexas que envolvem o trânsito entre culturas diferentes, ou seja, 

onde se deve preservar e articular as diferenças entre as culturas. Vattimo, com 

base em Dilthey, faz algumas considerações relevantes a respeito dessa 

educação tecnicista.  

“Em texto de 1884, Einleitung in die Geisteswissenschaften, 
Wilhelm Dilthey escrevia: ‘A sociedade é como uma grande 
máquina que é movida em função dos serviços que lhe presta 
uma quantidade inumerável de indivíduos; aquele que, em seu 
interior, dispõe unicamente de uma técnica especial isolada, (....)é 
como um instrumento inanimado a seu serviço, mas não coopera 
conscientemente para lhe dar sua forma’. E continuava, 
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recomendando um desenvolvimento das ciências sociais, que 
deveriam ser, na sua opinião, um elemento central na educação 
das classes dirigentes; sobretudo do ponto de vista das exigências 
do funcionamento social, seria necessário, segundo ele, que não 
existissem unicamente especialistas, instrumentos inanimados 
sem visão global. É por este motivo que imaginava serem as 
ciências sociais um momento decisivo na educação das classes 
dirigentes” (VATTIMO, 1992, p. 9). 

O filósofo alemão Wilhelm Diltthey (1833-1911), em seu tempo, já 

anunciava o grande perigo pedagógico marcado por uma educação estritamente 

voltada à formação do especialista, sem enfatizar o cultivo de uma visão global da 

sociedade. Dilthey dirige seu discurso às classes dirigentes e defende a 

importância das ciências sociais como disciplina que favoreceria o cultivo de uma 

visão global da sociedade. É evidente que tal educação não deveria focalizar 

apenas a assim chamada “classe dos dirigentes”, mas alcançar todos os 

cidadãos. Comenta Vattimo:   

“Nesta sociedade pós-moderna em que vivemos, dominada por 
uma vertiginosa circulação de informações, esta capacidade 
hermenêutica  torna-se cada vez mais decisiva, ainda mais 
decisiva do que a competência científica ou técnica. Os grandes 
problemas que se nos apresentam atualmente, e que se 
intensificarão em futuro próximo, são em grande parte, problemas 
de relações entre culturas, não mais problemas de formação 
científica” (VATTIMO, 1992, p. 9). 

A citação acima, de autoria do filósofo italiano Gianni Vattimo107, já 

apontava para os grandes conflitos que hoje vivemos, como o confronto entre as 

diferentes etnias e as “imposições democráticas” de países dominantes, entre 

tantas outras ações e sanções realizadas sob o rótulo da institucionalização de 

uma democracia universal. As diferenças não são respeitadas sob qualquer rótulo 

ou bandeira que seja e que se imponha como a única bandeira a ser erguida. No 

texto aqui mencionado, de Gianni Vattimo, cujo título é: “A Educação 

contemporânea entre a Epistemologia e a Hermenêutica”, o autor reflete sobre a 

passagem da educação, aqui anunciada por nós, de um ideal epistemológico para 

o ideal hermenêutico. Ele discute também a educação voltada para o ensino   

centrado na instrumentação técnica e científica e o ensino das ciências humanas.  
                                                 
107 Gianni Vattimo é professor de estética na Universidade de Turín e oferece importante 
contribuição ao conhecimento da hermenêutica de Gadamer, na Itália, e à interpretação de 
filósofos como Nietzsche e Heidegger. 
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Que outros caminhos podem ser contemplados pela educação? 

O pensamento que prepara este tempo do fim da filosofia enquanto 

pensamento metafísico em direção a um outro começo, conforme vimos, envolve 

um passo de volta. Significa pôr-nos a caminho daquele começo esquecido do 

acontecer historial do Ocidente, esse âmbito cujo vigor da unidade entre pensar e 

ser era protegido por um logos não interpretado por juízo ou por uma 

racionalidade estrita e, sim, por um logos enquanto discurso, enquanto linguagem 

abrigadora do ser.   Este novo começo deverá pactuar com o mundo da técnica e 

da ciência, aceitando-a, mas, ao mesmo tempo, diminuindo a sua força na medida 

em que se proclama aquilo que mais propriamente caracteriza o humano dos 

homens, a linguagem do ser, a linguagem poiética.  

“(....)esse novo início, pois quando se diz que o pensamento deve 
‘se proteger’ do burburinho do mundo técnico, isto não quer dizer 
que ele deve estar fora, nem romper com esta realidade regida 
pela vontade e pela técnica planetárias (...). O outro início, 
portanto, não é o apego a uma fantasia que ‘vira as costas’ à 
realidade efetiva, mas, antes a enfrenta e a suporta. É nesse 
embate incessante com a auto-estrada do mundo da técnica que, 
de quando em quando, encontramos as trilhas da  poíesis, pois, 
como vimos, ambas pertencem à mesma origem e, como tais, são 
modos de essa realidade concreta se mostrar” (MICHELAZZO, 
1999, p.179).    

O autor se refere a uma mesma origem porque, se meditarmos sobre o 

sentido da techne, para os gregos antigos, ela se achava vinculada à causa 

(aitía), mas antes de ser pensada dentro dos moldes deterministas e alocados no 

controle e domínio do ente, este primeiro movimento conduzia qualquer coisa ao 

seu aparecer, aquilo que faz vir uma coisa  à sua presença. 

“(....)Isto que faz vir da não presença à presença é no sentido 
amplo, poíesis, isto é produção. Assim todo  artesão ou poeta 
produzia, não porque só fabricava utensílios ou fazia poesias, mas 
antes, porque cada um deles era capaz de trazer à luz alguma 
coisa por meio do seu produto” (Idem, ibidem, p. 159). 

A técnica moderna não tem a mesma essência da techne, embora ela seja 

também, segundo Heidegger, um desvelamento, mas não mais no sentido de 

uma produção que tem como essência a provocação. A palavra provocação nos 

remete aos significados de afrontamento, desafio, insulto, ou seja, a essência da 
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técnica enquanto provocação ressalta um modo de relação do homem com a 

natureza, a de exigir, reivindicar da natureza que forneça os elementos para seu 

conforto, para suas necessidades e, mais ainda, para a efetivação de seus 

negócios, de seus mercados. Não temos mais tão claro o que de fato é 

necessário, do que se faz necessário, por conta de um consumo desenfreado e 

das exigências de  reconhecimento, identidade e conquistas do mundo moderno. 

Quando Rorty sustenta a necessidade de nos aproximarmos de novos 

discursos, de discursos estranhos, de fato, esses podem muito ampliar nossa 

compreensão do real e de nós mesmos, com base em referenciais cuja 

estranheza nos convida a um novo acesso. Parece-me bastante claro que esta 

proposta alicerçada num ideal hermenêutico, cujo acesso nos permite assimilar e 

confrontar os diferentes modos de ser, aceitando e respeitando as diferenças, é 

um tema bastante atual dentro de uma perspectiva da globalização do mundo 

contemporâneo.  

Um outro ponto a ser considerado nesta tese é que sabemos da existência 

de muitas propostas pedagógicas que enfatizam a importância de se criarem 

condições, oportunidades para que as pessoas se voltem para aspectos como os 

que aqui pudemos observar, como: uma aproximação maior com relação aos 

projetos existenciais de cada estudante, o desenvolvimento de recursos para uma 

autocompreensão e, até, de propostas pedagógicas que envolvam trabalhos com 

artes, portanto, não preocupadas exclusivamente com a informação e com os 

conteúdos das disciplinas a serem ensinados. Neste sentido nossa proposta 

pedagógica não mostra, a um primeiro olhar, nada de inusitado. O que há de 

inovador neste trabalho é nossa tentativa de solidificar estes posicionamentos a 

partir de uma ontologia e com base nos escritos posteriores de Martin Heidegger, 

que merecem consideração pela importância que exerceu e exerce seu 

pensamento na cultura ocidental e também oriental.   

Trata-se, portanto, de fundamentar estes posicionamentos em bases 

reflexivas cuja profundidade levou-nos a indagar sobre o sentido do ser e sobre 

uma “História do Ser”, cujos desdobramentos chegam ao auge da plenitude de 

sua consumação em nossa época atual através de dois fenômenos fundamentais 
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e basilares para nossa cultura, que são: a ciência e a técnica moderna. Vimos os 

perigos que este modo de ser e pensar representa independentemente de 

considerarmos os seus alcances e até seus benefícios para os homens. 

Neste contexto pudemos penetrar nos limites do pensamento metafísico e 

nas conseqüências deste modo de ser e pensar que, conforme vimos, lançam 

alertas sobre a massificação dos homens, sobre a devastação da terra, a fuga 

dos deuses, o sentimentro de apatricidade entre outras nefastas conseqüências  

realizadas por um modo de pensar  condicionado a uma armação (Gestell)  que 

condiciona o homem a desvelar o ser dos entes dentro da tríade: exploração, 

produção e consumo. Vimos que as conferências e os escritos de Heidegger se 

consolidam em direção a um pensar que se realiza na unidade entre ser e pensar, 

inspirado num dizer poiético de Hölderlin, que se determina pela brincadeira de 

espelhamento entre os constituintes da quadrindade, ou seja: terra, céu, os 

divinos e os mortais. Estes diferentes envios do ser afeitos à quadrindade marcam 

o espaço de proximidade com as coisas, um modo de Heidegger pensar o ser do 

ente não mais dominado pela armação (Gestell).  

Dentro deste cenário preocupante, abrimos a possibilidade de delinear 

alguns contrapontos que possam ser exercidos em relação aos imperativos dessa 

nossa época atual. Sabemos, no entanto, dos limites desta nossa proposta, pois, 

como o próprio Heidegger pôde observar, não poderemos superar diretamente o 

nosso período histórico, porque ele é fruto de uma construção que se consolidou 

ao longo de muitos séculos, “o pensamento metafísico é uma destinação. Não no 

sentido de fatalidade e constrangimento, mas aquilo que o âmbito do aberto do 

ser nos dispensou”. (MICHELAZZO, 2000, p. 11).  

 Certamente, diante destas observações e encolhidos diante de um longo 

tempo de aproximadamente vinte e cinco séculos,  resta-nos reiterar o que 

Heidegger afirma em uma entrevista publicada postumamente no jornal alemão 

Der Spigel: 

“Para nós hoje a grandeza do que se deve pensar é grande 
demais. Talvez o que possamos fazer, seja nos empenhar em 
construir pontões estreitos e curtos para uma passagem” 
(HEIDEGGER, p. 84). 
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