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RESUMO

Martin Heidegger não fez uma filosofia da história à parte de uma filosofia da linguagem, da

homem,  ou  do  ser.  Não  obstante,  a  temática  da  história  foi  de  suma  relevância  a  seu

pensamento, que sempre aspirou uma totalidade unificante em torno da questão do sentido do

Ser. Qual é a condição de possibilidade da história? O que faz de nós seres históricos? Esta

pergunta é a que Heidegger chama, em Ser e Tempo, de a questão da historicidade da história.

O ponto de partida para se pensar esta questão encontra-se na abertura distintiva do Dasein

para a sua temporalidade própria, articulada em três ekstases fundamentais que se unificam no

existencial  do  cuidado  –  em  ordem  de  originariedade:  o  futuro-adveniente,  o  passado-

essencial  e  o  presente-instante.  Pondo-se  resoluto  em seu  ser-para-a-morte,  o  Dasein  dá

abertura para a retroveniência do passado, enquanto repetição das possibilidades derradeiras e

mais  originárias  soterradas  pela  tradição.  Outro  ponto  de  partida,  é  o  questionamento  da

história a partir da pergunta pelo sentido do niilismo e da morte de Deus, que envolvem nossa

época, através de um diálogo atento com a obra de Nietzsche. Assim, Heidegger compreende

a  nossa  historicidade  desde  uma  remissão  essencial  àquilo  que,  em  sua  fase  tardia  de

pensamento, ele nomeia de a “história do Ser”.

Palavras chaves: Ontologia e metafísica; Filosofia da história; Filosofia alemã contemporânea.



ABSTRACT

Martin  Heidegger  did  not  make  a  philosophy  of  history  on  the  side  of  a  philosophy  of

language,  man  or  being.  Nevertheless,  the  thematic  of  history  was  very  relevant  to  his

thought, which has always aspired to a unifying totality around the question of the meaning of

being. What is the condition of possibility of history? What makes us historical beings? This

question is the one that Heidegger calls in Being and Time, the question of the historicity of

history. The starting point to think this question is found on the distinctive openness of Dasein

to its proper temporality, articulated in three fundamental Ekstasis which unify themselves in

the existential of care – in sequence of originality: advenient-future, essential-past and the

instant-present. Assuming resolute in its Being-towards-death, the Dasein gives openness to

the  retrieval  of  past,  as  a  repetition  of  utmost  and  most  original  possibilities  buried  by

tradition. Another starting point is the questioning of history from the question of the meaning

of nihilism and the death of God, which involve our epoch, through a attentive dialogue with

Nietzsche’s  work.  So Heidegger  understands our historicity  since a essential  remission to

what that, in its late thinking phase, he calls “history of Being”.

Key  words:  Ontology  and  Metaphysics;  Philosophy  of  history;  Contemporary  German

philosophy.



SUMÁRIO

INTRODUÇÃO………………………………………………………………….……..…...10

CAPÍTULO 1: SER E TEMPO E A QUESTÃO DA HISTÓRIA…..……………………18

1. ONTOLOGIA FUNDAMENTAL COMO META DE SER E TEMPO…………………...18

1.1 A ANALÍTICA DO DASEIN…………………………………………………………….21

1.2 DESTRUIÇÃO DA HISTÓRIA DA ONTOLOGIA……………………………………..26

2. TEMPORALIDADE E HISTORICIDADE……………………………………………….32

CAPÍTULO  2:  O  PROBLEMA  DA  HISTÓRIA  DESDE  O  CONFRONTO  COM

NIETZSCHE………………………………………………………………………………...42

1. A LEITURA HEIDEGGERIANA DE NIETZSCHE APÓS SER E TEMPO……………..42

1.1. A VIRAGEM …………………………………………………………………………….46

1.2 DA HISTORICIDADE DO DASEIN EM SER E TEMPO À HISTÓRIA DA VERDADE

DO SER A PARTIR DA VIRAGEM…………………………………………………………50

2. NIETZSCHE: METAFÍSICA E A MORTE DE DEUS……………………………………54

2.1. O NIILISMO……………………………………………………………………………..60

CAPÍTULO 3: A RELAÇÃO ENTRE TEMPO E HISTÓRIA…………………………..68

1. HISTÓRIA E TEMPORALIDADE COMO CARÁCTER ONTOLÓGICO DISTINTIVO

DO HOMEM………………………………………………………………………………….68

1.1 A CRÍTICA À DETERMINAÇÃO DO HOMEM A PARTIR DA ANIMALIDADE……71

2. O FIM DA METAFÍSICA E O FIM DA HISTÓRIA……………………………………...77

CONSIDERAÇÕES FINAIS……………………………………………………………….91

REFERÊNCIAS................................................................................................................…..94



10

INTRODUÇÃO

O presente  trabalho  tem por  objeto  o  pensamento  do  filósofo  alemão  Martin

Heidegger, especificamente no que concerne à temática da história e da historicidade. Trata-se

de refletir sobre a seguinte questão: como a história surge como problema em suas reflexões e

de que modo e perspectiva ele a aborda?

De início, podemos afirmar o problema da história aparece em profunda conexão

com as suas meditações sobre o tempo e a temporalidade.  Esta referência  nos conduz ao

âmago da filosofia de Heidegger, que se reúne em sua obra  Ser e Tempo  (1927). No título

desta obra, nota-se o horizonte de preocupação ao qual Heidegger se manteve fiel por toda sua

trajetória pensante: pensar a íntima coesão e co-pertença entre o ser e o tempo, ou seja, pensar

a forma como o ser se temporaliza e pensar a forma como o tempo serve de articulação para

as múltiplas manifestações e determinações do sentido de ser em geral. Para Heidegger, esta é

a questão mais digna de ser pensada; é a questão mais própria da filosofia. Ainda entre os

gregos, em Platão e Aristóteles, tal íntima conexão entre ser e tempo já figurava no cerne

decisivo do pensamento; o que ali se decidiu quanto a essa conexão estende-se até os dias de

hoje.  Portanto,  se no mais digno de ser pensado figura o problema o tempo, e Heidegger

propõe-se a dedicar precisamente a isto, podemos perceber que a problemática da história há

de  adquirir  lugar  essencial  em  seu  pensamento,  visto  que,  conforme  indica  nossa

compreensão, tempo e história estão mutuamente imbricados.

***

Martin Heidegger  nasceu em Meßkirch,  no Estado de Baden-Würrtemberg,  na

Alemanha, aos 26 de setembro de 1889. Seu pai, Friedrich Heidegger, era sacristão, e sua

mãe, Johanna, nascida Kempf, aldeã; seus antepassados eram camponeses e artesãos, de fé

católica fervorosa e conservadora. Nesta região sul da Alemanha o catolicismo era a religião

tradicional do povo. E foi essa atmosfera religiosa e interiorana – Heidegger, sendo filho de

um sacristão, literalmente cresceu dentro da igreja – que ele respirou ao longo de sua infância

e juventude. O biógrafo, Rüdiger Safranski, assim descreve este ambiente quanto à sua visão

de mundo antimoderna: “esse populismo católico no sudoeste era devoto mas não apreciava o

Estado,  era  hierárquico mas buscava autonomia em relação à  coisa pública”.  Em seguida

prossegue: “era antiprussiano, antes regionalista do que nacionalista, anticapitalista, agrário,
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antissemita, ligado às coisas da pátria, e tinha raízes profundas, especialmente nas camadas

sociais inferiores1”.

Os tempos foram turbulentos, pois era uma época de agudas transformações na

Alemanha e na Europa. Heidegger viveu e cresceu no fogo cruzado da luta cultural entre os

“católicos  antigos”  (nome  que,  embora  sugerisse  o  contrário,  dizia-se  dos  liberais-

modernistas),  cuja  maioria  de  adeptos  pertencia  à  média e  alta  burguesia  da região,  e  os

“católicos romanos” – leais aos velhos dogmas e tradições da Igreja e refratários ao Estado-

nação moderno – compostos em grande parte por famílias mais pobres como era a dele. Em

sua mocidade, escolhera tornar-se sacerdote, logrando uma bolsa de estudos da igreja a fim de

prosseguir com os estudos necessários à formação teológica. Aos 20 anos, com problemas no

coração, deixa o noviciado e abandona o seminário. Oito anos depois, casa-se com Elfrid

Petri,  mulher  de  família  protestante;  o  noivado  acarreta-lhe  severa  desaprovação  de  seus

familiares e da comunidade católica, por contrariar o ditame endogâmico da religião. Enfim,

em 1919, ele registra, ainda que privadamente, o rompimento com o “sistema do catolicismo”,

declarando-se um cristão não-dogmático2.

Neste decurso, Heidegger percorre um caminho que o leva da teologia à filosofia,

do pensamento sobre a relação entre Deus e o homem ao pensamento sobre a relação entre o

homem e o Ser. Apesar de tal ruptura paulatina com a religião, a princípio não declarada,

Heidegger viria a conservar muito do  páthos antimoderno e provinciano dos “romanos” de

Meßkirch3. Um ponto notório da conservação de hábitos intimamente ligados às suas origens

católico-rurais, que marcou bastante a sua maneira de pensar e conceber o sentido da história,

foi o desinteresse pela alta cultura cosmopolita e pela etiqueta da  intelligentsia  alemã. No

lugar  de  tanto  requinte,  por  toda  a  sua  vida  ele  sempre  fez  questão  de  deixar  clara  a

preferência pelo ar montanhesco da Floresta Negra e pelo convívio com as pessoas simples

dos povoados4.

***

Heidegger  “rompe” com a religião,  desiste  de ser  padre  e  relega  a  teologia  a

segundo  plano.  Contudo,  ele  não  abandona  o  pensamento.  A teologia  dá,  então,  lugar  à

1 SAFRANSKI, R. Heidegger, um mestre da Alemanha entre o bem e o mal, p. 30.
2 SAFRANSKI, R. Martin Heidegger: between good and evil, p. 11.
3 Essa observação vale a pensa ser destacada aqui, conquanto fuja ao escopo deste trabalho um aprofundamento
nessas questões sobre a relação teologia e filosofia, e o chamado antimodernismo de Heidegger (aí inserindo-se
suas visões políticas, sociais, etc.)
4 Cf. HEIDEGGER, M. ¿Por qué permanecemos en la provincia?, p. 3.
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filosofia.  Seu  interesse  por  ela  foi,  desde  já,  estimulado  pelas  reflexões  sobre  o  tempo

histórico e a temporalidade encarados desde um ponto de vista qualitativo, isto é, relativo ao

âmbito existencial, em vez de restritos ao paradigma matemático das ciências naturais. Essa

forma de problematizar a questão foi crucial para o desenvolvimento filosófico de suas ideias

até  alcançar o solo propício para  Ser e Tempo, na década de 20. A discussão com Dilthey,

com a  tradição  historicista,  muito  em voga na  época,  foi  de  grande  valia  e  inspiração a

Heidegger.  A princípio,  no âmago destas  discussões,  Heidegger  classificou o seu  método

como hermenêutico, um conceito tomado de Schleiermacher e Dilthey (empregado no interior

das ciências históricas do espírito) como método da compreensão, desde uma ótica voltada

para a dimensão fático-histórica da vida.

Em 1915, Heidegger apresentou a aula de habilitação à docência intitulada: “O

Conceito de Tempo na Ciência da História5”. Foi o primeiro escrito importante do autor em

que ele deixa explícita sua preocupação com o tempo e com a história,  conforme lembra

Renato Kirchner6. Em  Ser e Tempo, o filósofo reconhece a importância da preleção para a

temática envolvendo tempo e história:  “Uma primeira  tentativa de se interpretar  o  tempo

cronológico e os números na história encontra-se na aula de habilitação, dada pelo autor na

Universidade de Friburgo (semestre de verão, 1915)7”. Ele pretendia, com ela, contrastar a

concepção de tempo na física em oposição à concepção de tempo na história, buscando o

limite entre ambas. Da interpretação da concepção de tempo na história, Heidegger ganhou o

solo para firmar o seu ponto de partida para pensar filosoficamente o tempo na relação com

ser, e a questão do tempo como critério ontológico de distinção dos entes. Isto porque, para

pensar  a  questão  do  sentido  do  ser,  o  filósofo  toma  como  fio  condutor  a  análise  (ou

hermenêutica) da articulação temporal do ente humano, enquanto um ser histórico no mundo.

Tal articulação temporal é chamada também de facticidade.

 Na  física,  o  objetivo  por  excelência  é  reduzir  todos  os  fenômenos  à  lei

matemática, compreensível e mensurável. Tal perspectiva inicia-se com Galileu, ao se recusar

a  perscrutar  causas  escondidas  e  essências  metafísicas  supranaturais  nos  fenômenos.

Estabelecido este quadro, exige-se que o tempo deva corresponder em sua estrutura à meta

dessa ciência. A partir daí, ele passa a apresentar-se como uma série homogênea de pontos

quantitativos que atua como plano escalar para a medição do movimento. A função dessa

determinação  é  tornar  possível  a  mensurabilidade  do  tempo,  para  então  permitir  a

mensurabilidade do movimento. Sob tal paradigma, o tempo é enquadrado como um fluxo
5 HEIDEGGER, M. The concept of time in the science of History. Tradução de Thomas Sheehan.
6 KIRCHNER,  R.  A  fundamental  diferença  entre  o  conceito  de  tempo  na  ciência  histórica  e  na  física:
interpretação de um texto heideggeriano, p. 106.
7 Ibidem, p. 106.
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uniforme de pontos sucessivos de agoras, e esse fluxo é identificado com o próprio espaço,

isto é, o locus sobre o qual e no decorrer do qual tudo se transforma e se modifica.

Contrariamente ao conceito de tempo na física (homogeneidade quantitativa), o

conceito de tempo nas ciências da história baseia-se na heterogeneidade qualitativa. Ele não

tem sua preeminência em ser justaposto matematicamente em fila como sucessão de pontos

homogêneos segundo o antes e o depois, um após o outro. O passado, antes de um já-não-

mais,  é  um outro,  uma alteridade  em relação a  nós  mesmos  que  nos  lança  o  desafio  de

compreendê-lo em sua especificidade e em seu sentido articulado com o presente e com o

futuro. As ciências da história focam nas objetivações da vida humana ao longo do passado e

do  presente,  visando  à  singularidade  destes  conteúdos,  bem  como  o  seu  impacto  e

desdobramento para os dias atuais.

Mas o que determina a medida do histórico e do não histórico nessa objetivação?

A resposta encontra-se no presente, e não no passado, pois o passado só existe na medida em

que é visto a partir do presente. Assim, a seletividade do histórico faz-se a cada vez de acordo

com valores elegidos ou vigentes. A significação do tempo assume, então, um horizonte de

sentido, de valor, de qualidade. O seu aspecto de heterogeneidade dá-se pelas possibilidades

diversas de periodizações que funcionam como marcos cruciais do entendimento histórico.

Isto significa que, para a história, um número qualquer, usado em certa periodização, (como

“1789”),  só  tem  sentido  e  valor  quando  inserido  em  uma  determinada  significação  de

conteúdo histórico, como, por exemplo, o marco da passagem de uma era para outra. Portanto,

podemos  concluir  que  o  conceito  de  tempo  nas  ciências  históricas  do  espírito  implica  a

pergunta pela forma como a existência humana caracteriza-se temporalmente e é constituída

essencialmente pela historicidade.

As reflexões expostas acima afinam-se com o contexto do debate filosófico da

época em que Ser e Tempo foi publicado, nos finais dos anos vinte, marcado pela discussão

acirrada entre verdade e história. Naquele período conturbado do pós-Guerra, a fé iluminista

na ciência e no progresso estava em baixa, enquanto o “relativismo” era disseminado: crenças

e  convicções  pareciam depender  mais  do  acaso  de  circunstâncias  da  história  do  que  de

verdades  transcendentalmente  alcançadas  pela  razão.  Jonathan  Rée  afirma  que  a  grande

contribuição  de  Heidegger  para  essa  questão  foi  mostrar  que,  se  os  conceitos  de

particularidade histórica e verdade científica forem aclarados, então o aparente conflito entre

ambas desaparece, visto que nossa facticidade histórica não é descartada em prol do objetivo

de  ascender  ao  âmbito  científico  supratemporal  da  verdade,  mas  constitui  a  origem e  a
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condição  de  possibilidade  de  todo  conhecimento8.  Esta  concepção  conduz,  por  fim,  à

superação da opinião corrente e cotidiana de uma dicotomia entre  sujeito  e mundo, entre

subjetividade e objetividade. E foi justamente a busca por essa superação um dos propósitos a

que Ser e tempo se dedicou, mediante os conceitos fundamentais ali delineados, como o de

ser-no-mundo.

***

A fim  de  explorar  a  problemática  apresentada  acima,  dividimos  o  presente

trabalho  em  três  capítulos.  No  primeiro,  “Ser  e  tempo  e  a  questão  da  história”,

apresentaremos, na primeira parte,  “Ontologia fundamental como meta de Ser e tempo”, os

componentes principais da obra referida, que é o principal texto do autor: o objetivo principal

do tratado e sua questão condutora, o modo e o método como essa questão será examinada,

além dos conceitos fundamentais que estão em discussão – como o porquê de se empregá-los

da forma que o são (veja-se, por exemplo, o conceito de  Dasein em vez “homem”) – em

relação aos quais o nosso estudo não pode passar ao largo. Esta primeira parte subdivide-se

em duas outras: A analítica do  Dasein e Destruição da história da ontologia.  Na primeira,

buscamos expor o lugar que o conceito de Dasein ocupa no quadro da pergunta pelo sentido

do ser proposto para Ser e Tempo (ontologia fundamental); já a segunda parte diz respeito ao

entendimento de Heidegger sobre a missão autêntica da filosofia e o método que lhe é próprio

(o fenomenológico), em um confronto dialógico com Platão e Aristóteles – os expoentes da

filosofia como metafísica; radicados, assim, na aurora do pensamento – e com Hegel, de cujo

modelo dialético Heidegger se diferencia.

 Na segunda parte do capítulo,  “Temporalidade e historicidade”,  trataremos da

temática que o título sugere, homônimo ao capítulo V de Ser e Tempo. Ali estão contidos os

principais elementos da abordagem heideggeriana do problema da história e do tempo no que

concerne  ao  âmbito  do  assim chamado “primeiro  Heidegger”,  ou  o  Heidegger  anterior  à

“viragem”.  Ser  e  tempo  foi  escrito  entre  1923  a  1926.  Durante  este  período,  o  filósofo

lecionou e proferiu conferências, do que resultaram textos conexos com as linhas gerais que

estavam sendo desenvolvidas em seu tratado. Um destes textos, que vai ao encontro do nosso

tema e ajuda a entender melhor aquela obra, é “O conceito de tempo”, de 1924, especialmente

em seu capítulo IV, também intitulado “Temporalidade e historicidade”.

8 RÉE, J. História e verdade em Ser e Tempo, p. 8.
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Heidegger, como muitos o percebem, não fez uma filosofia da história, ao lado de

uma filosofia  da linguagem,  filosofia  da  estética,  do conhecimento etc.  ao modo de uma

compartimentalização da filosofia em disciplinas estanques. Ao contrário, ele buscou apenas,

pura e simplesmente, fazer filosofia, e sempre de um modo não sistemático; e aí,  como é

sabido, a ontologia recebe precedência, o que não nos impede de discutir, por exemplo, acerca

da história, da linguagem, da verdade, da poesia em seu pensamento. Assim, Heidegger tinha

por hábito ocupar-se de um tema em uma obra ou em um curso cujos títulos, aparentemente,

davam a entender que se tratavam de outras questões e objetivos. Um destes casos foi o seu

curso semestral de 1934,“Lógica: a pergunta pela essência da linguagem”, primeiramente

anunciado como “O Estado  e  a  ciência”  –  o  curso  aconteceu pouco tempo após  ele  ter

renunciado ao reitorado da Universidade de Friburgo9. Ali está constantemente em discussão,

não a lógica formal ou abstrata, ou suas origens metafísicas (como o título do curso poderia

nos dar a entender), mas sim a questão da história enquanto uma determinação fundamental

do homem, na medida em que falar da linguagem traz à tona o sentido da essência do homem

(conforme Aristóteles  já  colocara que o homem é  zoón lógon échon),  e  então a  pergunta

“quem somos nós?”. Deste modo, este é um texto propício para ser colocado ao lado de Ser e

tempo, em torno do qual ele gravita. Para se afirmar isto, temos em vista a concomitância de

conceitos chaves presentes nas duas obras.

Em resumo, o intento do primeiro capítulo é apresentar a obra magna do filósofo

de Meßkirch, Ser e tempo, expor os conceitos fundamentais que nela estão em discussão, para

que, a partir de tal exposição, tenhamos subsídios para ressaltarmos as questões intimamente

ligadas à temporalidade e à historicidade, em cujo âmbito se situa o presente estudo. A partir

de  nossa temática desde  essa obra,  podemos formulá-la  de  acordo com seguinte  questão:

como a história é possível enquanto tal? Como, a partir de nossa finitude, chegamos a ser

históricos? Nos capítulos seguintes, o foco de nossas análises alcançará a caracterização da

temática do tempo e da história no chamado “segundo Heidegger”, por meio da apresentação

do lugar que a viragem ocupou na trajetória heideggeriana e de sua conexão e ruptura com o

pensamento de Ser e tempo.
9 Estes fatos, o reitorado, evocam a polêmica do filósofo quanto a seu envolvimento com o Nacional-Socialismo,
por ele ter começado e adquirido maior propulsão justamente neste período. No entanto, este presente trabalho
não visa debruçar-se sobre essa questão, pois é uma tarefa que exigiria um tratamento complexo à parte. Cabe
aqui  lembrar,  porém,  que,  neste  momento,  a  Universidade,  os  cursos  de  filosofia,  estavam abarrotados  de
militância  política  pró-regime.  Quando  Heidegger  se  demite  do  reitorado,  ele  mostra  com  tal  ato,  uma
desaprovação para com andamento que as coisas estavam tomando, segundo os critérios e condições que ele
acreditava  que  deveriam  ser.  Posteriormente,  ele  considerou  este  envolvimento  político,  e  o  próprio
envolvimento com o Nacional-socialismo, como um erro, dizendo que, após a demissão do reitorado, passou a
fazer oposição velada ao establishment. Assim, ao mudar o título do curso, ele pretendia afastar militantes não
preocupados com a dedicação rigorosa ao pensamento.
Cf. HEIDEGGER, M. Lógica: a pergunta pela essência da linguagem, p. 12.
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No capítulo II, “O problema da história desde o confronto com Nietzsche”, será

tratada a leitura heideggeriana de Nietzsche com vistas à temática da história.  Para tanto,

dialoga-se  com  obras  de  Nietzsche,  das  quais  a  mais  importante  será,  sem  dúvida,  “A

utilidade e desvantagem da história para a vida”. Sobre ela, Heidegger ministrou o curso

semestral  de  inverno  de  1938  –  ainda  sem  edição  em  português  –  Zur  Auslegung  von

Nietzsches II. Unzeitgemässer Betrachtung, sobre a  segunda consideração extemporânea de

Nietzsche. Em outra perspectiva, mas ainda dentro de uma abordagem nietzschiana, e em

torno desta mesma época, o filósofo ocupou-se do significado e origens do niilismo (que quer

dizer  o  mesmo  que  a  “morte  de  Deus)  em  relação  com  a  modernidade  e  a  história  da

metafísica, na obra  Nietzsche II  (escrita durante a Segunda Guerra, entre 1939 a 1946). O

homem  moderno,  em  sua  historicidade,  é  acometido  pelo  niilismo,  que  ecoa  desde  as

profundezas da história da metafísica, no âmbito daquilo que o filósofo chamou de “história

do Ser”. Assim, o capítulo II tem por objetivo discorrer sobre esse tipo de compreensão da

história  que  aparece  em  Heidegger,  precisamente  no  horizonte  da  viragem,  mencionada

acima, buscando a transição da historicidade do  Dasein de  Ser e tempo para a “história do

Ser” do segundo Heidegger.

Por fim, no capítulo III, “A relação entre tempo e história”, voltaremos ao diálogo

com a  segunda  consideração  extemporânea  de  Nietzsche  para  discutirmos  a  história  e  a

temporalidade (esquecimento, a-historicidade versus memória, ser-histórico) enquanto critério

diferenciador entre o homem e o animal. Na segunda parte do capítulo, o item 2 intitula-se

“O fim da metafísica e o fim da história”. Ele visa à discussão da compreensão de Heidegger

sobre um fim da filosofia ou metafísica, para deixar claro que, com esta ideia, ele não pensa

em uma escatologia da história nem advoga pela interrupção da filosofia ou acredita que, a

partir de então, não frutificará mais nenhum outro pensamento. A este fim da metafísica – e

nisto está em voga uma interpretação do sentido da história – realizado e concretizado na

técnica e nas ciências (sobretudo na cibernética), as quais pretendem não precisar de nenhuma

outra fundamentação ou justificação para além delas mesmas, Heidegger apresenta o que ele

chama de “a tarefa do pensamento”; o pensamento aqui, longe de se pautar pelo paradigma da

razão, busca a meditação sobre o sentido da história em um caminho aberto pela poesia. A

atenção aos poetas,  destacando-se dentre  eles  Hölderlin,  é  o  que orienta  este  pensar  não-

tradicional, e sua primeira tarefa anunciada é a de compreendermos o tempo em que vivemos,

o sentido de nossa época histórica. Nesta missão, para melhor situarmos o fim da metafísica

em sua consumação na técnica planetária, que subjuga tudo e todos, torna-se muito importante

o  diálogo com pensadores  que  buscaram compreender  aquilo  que  há  de mais  próprio  na
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Modernidade: certo antropocentrismo em que viceja o ápice da exploração e da alienação do

homem pelo homem. Além do já citado Nietzsche, outros pensadores importantes para este

debate são Hegel e Marx.

Portanto,  neste  terceiro  e  último  capítulo,  tangenciaremos  a  aproximação  de

Heidegger  com estes  pensadores,  com o seu pensamento  de  “fim da história”,  em textos

situados no cerne da viragem, como Ensaios e conferências, Hinos de Hölderlin, e a  Carta

sobre o humanismo. Conforme esta perspectiva, podemos partir de uma caracterização de três

momentos no pensamento de Heidegger: o teólogo, o filósofo, e o pensador.  Este trabalho

procura então percorrer estes três âmbitos do autor, não a fim de esmiuçar cada um deles, mas

de identificar como a temática da história pôde ser articulada em tais obras e paragens do

caminho de pensamento de Martin Heidegger.
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CAPÍTULO 1

SER E TEMPO E A QUESTÃO DA HISTÓRIA

1. ONTOLOGIA FUNDAMENTAL COMO META DE SER E TEMPO

A trajetória do pensamento de Heidegger é orientada pela “pergunta pelo sentido

do ser”. Para o filósofo, essa questão é a mais própria da filosofia; é a chave e o destino da

história da filosofia ocidental. Ela constitui o eixo temático e o objetivo expresso de sua obra

capital,  Ser e Tempo  (1927), norteadora de todo o seu trabalho subsequente. O projeto em

torno dessa questão diretriz foi nomeado como “ontologia fundamental”. Em sua realização, a

ontologia fundamental toma o tempo como horizonte de interpretação10 a partir do qual o ser

resulta compreensível. E, em sua exigência, ela se desdobra em dois subprojetos: 1) "analítica

existenciária" ou “fenomenologia ontológica da existência" e 2) “destruição da história da

ontologia”. Como compreender tais projetos? Ontologia interroga o ente em vista de seu ser,

concebendo  seus  caracteres  ontológicos  como  categorias11.  Ontologia  fundamental  diz

respeito, porém, não ao desvendamento dos caracteres ontológicos de um ente superior (como

ocorre na teologia) ou de uma região específica do ente (como ocorre nas ciências), mas à

elaboração da pergunta pelo sentido do ser em geral. Por isso, ela é “fundamental”, pois visa à

fundamentação do ente na totalidade. Ela designa o objetivo dessa elaboração em unidade

com os subprojetos preparatórios mencionados acima. Ontologia é ciência do ser. Seu método

científico  é  fenomenologia.  Como  “filosofia  primeira”,  conforme  colocara  Aristóteles,  a

ontologia compõe a filosofia em sentido eminente12.

De  início,  faz-se  importante  refletirmos  acerca  do  que  está  em  jogo  quando

falamos aqui em ser e ente, termos basilares do pensamento heideggeriano13. Todo ente (o

ôntico) é algo. Ente é tudo aquilo que, de alguma forma, é, ou seja, possui um quid (o quê) e

um modo possível de ser (o como). Encontra-se em vigência, investido de ser, determinado

10 Cf. HEIDEGGER, M. Ser e Tempo, p. 31.
11 HEIDEGGER, M. El Concepto de Tiempo, p. 6.
12 Aristóteles afirma: “Existe uma ciência que considera o ser enquanto ser e as propriedades que lhe competem
enquanto tal. Ela não se identifica com nenhuma das ciências particulares: de fato, nenhuma das outras ciências
considera  universalmente  o  ser  enquanto  ser,  mas,  delimitando-se  uma  parte  dele  cada  uma  estuda  as
características dessa parte. Assim o fazem, por exemplo, as matemáticas”.
Op. cit. ARISTÓTELES. Metafísica, Livro IV, p. 72.
13 Tais termos são basilares do pensamento heideggeriano não de um modo arbitrário, mas, por, ao longo de toda
a tradição filosófica do Ocidente, serem conceitos fundamentais condutores, originados desde os gregos e já
presente entre os romanos, quando este buscaram traduzir os conceitos originários dos gregos em sua língua
latina. “Ser” deriva do latim esse, e, em grego, diz-se eimí ou einai. Já “ente” significa “aquilo que vem sendo”,
enquanto particípio ativo do verbo ser; em latim:  ens, e, em grego,  tó ón. Em alemão, “ser”, como infinitivo
verbal e como substantivo – “o ser” – (sein e  das Sein, respectivamente) provém da mesma raiz etimológica
indoeuropeia de nossa palavra ser, ao passo que “ente”, diz-se “das Seiende”.
Cf. NUNES, B. Ser e Tempo, p. 8.
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por ele, em vez de suspenso no nada. Predicável, dele eu posso enunciar proposições, ou seja,

interpelá-lo discursivamente, e apreendê-lo do ponto de vista de seu ser.  Ao apreendê-lo eu

enuncio suas categorias14, ou seja, seus conceitos fundamentais; aquilo em vista de que ele é

predicável. Há incontáveis entes. “Ente é tudo aquilo de que discorremos, que visamos, em

relação a que nos comportamos desta ou daquela maneira; ente é também o que somos e como

somos nós mesmos15”. É aquilo com o que lidamos em nossa lida cotidiana, à medida que

vem de encontro a nós ou que vamos de encontro a ele. Assim, ainda para ficar mais claro o

que  quer  dizer  ente,  tomemos  a  expressão  “ente  na  totalidade”,  empregada  no parágrafo

anterior; Heidegger explica-a, enquanto o limite entre aquilo que é e o nada:

“Nós usamos este termo para designar absolutamente tudo o que não é
simplesmente o nada: a natureza, inanimada e animada, a história e
suas produções, seus fundadores e seus promotores, seus formadores e
seus  seguidores,  o  Deus,  os  deuses  e  os  semideuses.  Chamamos
também ente o que devém, o que nasce e o que se extingue… Tudo
isso é compreendido no termo ‘o ente em sua totalidade’”16.

Já o ser (o ontológico) essencializa o ente, e é radicalmente distinto e “anterior” a

ele. A diferença entre ambos é designada de “diferença ontológica”. O ser corresponde àquilo

a partir do qual o ente vigora deste ou daquele modo. Todavia, não encontramos o ser em

parte alguma por si só, senão a cada vez como o ser concernente a  alguma coisa que é, ou

seja,  algum  ente.  Heidegger  remete  a  Sto.  Tomás  de  Aquino,  que  expõe  que  “um

entendimento do ser já está incluído cada vez em tudo o que se apreende no ente”17. Em

Heráclito, encontra-se sentido semelhante na sentença:  Hèn Pánta: “Tudo (é) Um” ou “um-

em-muitos” (conforme traduz Richardson)18. Isto equivale a: Todo ente é no ser. “Tudo” é o

ente na totalidade, e “Um” é o ser que o reúne, ilumina e recolhe, possibilitando-o. Um não

pode se dar sem o outro. Ser é recolhimento19. Sondar esse mistério de que todo ente é no ser,

constitui  o âmago do  sophón  –  a sabedoria  amada (philei)  pelo  philosophós,  constituindo

aquilo que é o mais digno de ser pensado da filosofia, conforme entende Heidegger.

14 “Categoria” vem do grego kategoría, derivada do verbo kategoró, formado por katá (contra, em direção a) e
agoréo (falar publicamente no mercado, na ágora), significando assim acusar publicamente a alguém, atribuir-se-
lhe algo à vista de todos. Tal termo veio à linguagem filosófica por meio de Aristóteles. Deste modo, conforme
interpreta Heidegger, ela designa aquilo que resulta de um diálogo (daí o caráter público), uma interpelação
discursiva do ente, o qual, então, mostra-se fenomenicamente em suas articulações estruturais.
15 HEIDEGGER, M. Ser e Tempo, p. 45
16 HEIDEGGER Apud JULIÃO, J. N. Sobre a interpretação heideggeriana do eterno retorno no pensamento de
Nietzsche, p. 33.
17Apud HEIDEGGER, Ser e Tempo, p. 35.
18 RICHARDSON, W.J. Through Phenomenology to Thought, p. 11.
19 Cf. HEIDEGGER, M. O que é isto – a filosofia?, p. 7.
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Na epígrafe de  Ser e Tempo, o filósofo evoca o  Sofista de Platão, anunciando a

perplexidade atual em não sabermos precisar o que significa em última instância a palavra

“ser”,  apesar  de  sua  aparente  obviedade  aos  olhos  da  multidão20.  Por  isso,  é  urgente

colocarmos o sentido do ser novamente em questão. A primeira vez que Heidegger se viu ante

à perplexidade desse questionamento foi ao ler  a tese de Franz Brentano, “Dos múltiplos

significados do ente em Aristóteles”21. Nessa ocasião, seus horizontes se abriram e ele foi

lançado  ao  interior  da  filosofia.  Também  foi  instigado  pelo  Livro  IV  da  Metafísica de

Aristóteles  em  que  se  lê:  "tò  ón  légetaí  póllachos"  –  “o  ente  é  tomando  em  múltiplas

acepções”; e a frase continua: “… mas sempre em referência a uma unidade e a uma realidade

determinada22”. Do que se anuncia nessa sentença, partem as indagações nas quais medra a

pergunta pelo sentido do ser: “se o ente é expresso em múltiplos significados, qual será então

o significado fundamental determinante?”23.  Qual a determinação simples e una a vigorar

entre as múltiplas determinações do ente? De qual fundamento provém o ente? Em que ele se

alicerça? A que ele se dirige?

O fundamento do ente provém do ser; não que o ser seja sua causa criadora, mas

sim o que lhes determina enquanto o ente específico que são. Daí a necessidade imperiosa de

desvendarmos o sentido do ser em geral. Mas como avançar em direção a este caminho? Ora,

se  ficarmos  paralisados  pela  questão  “o  que  significa  ‘ser’?”  (a  pergunta  que  rege  a

ontologia),  não obteremos ponto de apoio preciso para examiná-la,  visto  que o ser não é

acessível ao modo como o ente o é. Precisamos de um modo de visualizar esta questão a fim

de torná-la concreta. A ontologia não pode ser sustentada em termos puramente ontológicos

(ou seja, procurar o ser pelo próprio ser), visto que, em sua possibilitação, ela é remetida a um

fundamento ôntico (ao ente). Em que sentido a ontologia tem esse fundamento ôntico? Como

dito acima, o ser não se acha em parte alguma, senão a cada vez como o ser de um ente. Para

alcançarmos assim o sentido do ser  –  o que se questiona  –,  devemos em primeiro  lugar

direcionar o olhar ao ente – aquilo a que se questiona –, o factível com o qual lidamos e nos

deparamos na ocupação cotidiana. O desvendamento do ente nos mostrará o ser. Afinal, a

20 HEIDEGGER, M. Ser e Tempo, p 31. “[...] Pois é manifesto que estais de há muito familiarizados com o que
pretendais  propriamente  significar  empregando  a  expressão  “ente”,  que  outrora  acreditávamos  certamente
entender mas que agora nos deixa perplexos”.

 Essa menção aos gregos tem o propósito de mostrar que a referida questão recebe sua grandeza de algo que
desde há muito está vigente, desde Platão e a metafísica antiga, desde então havendo tal “gignatomakhia peri
tês ousias”: combate de gigantes a respeito do ser (PLATÃO, Sofista, 246, a).

21 Heidegger conta em “Meu caminho para a fenomenologia” (p. 495) que a obra filosófica primeira (em 1907)
que lhe propulsionou sua trajetória pensante foi: “Sobre o múltiplo significado do ente em Aristóteles”, de Fraz
Brentano, na qual se apresentava o seguinte problema: “Se o ente é expresso de múltiplos sentidos, qual seria o
significado fundamental determinante, independente dessa pluralidade? O que quer dizer ser?”.
22ARISTÓTELES. Metafísica, Livro IV, p. 72.
23 HEIDEGGER Apud CASANOVA, 2009, p. 13.
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ontologia deve sempre começar pondo seu olhar no ôntico (o ente), embora movendo-se em

direção e com vistas ao ontológico (o próprio ser). Assim, qual ente será o ente exemplar do

qual haverá de partir a abertura do ser? Qual deles terá lugar precedente como aquilo a que se

questiona? Seria um ente qualquer ou um privilegiado?

1.1. A ANALÍTICA DO DASEIN

Posto que questionar e perguntar não são modos de ser de um ente qualquer, mas

de um ente privilegiado – este ente que nós mesmos somos, possuinte da linguagem e da

possibilidade do questionamento – a  resposta  àquelas  perguntas  é:  o homem. A este  ente

especial devemos direcionar o olhar como via de resolução da questão diretriz. A pergunta

pelo sentido do ser atravessa a pergunta pelo homem, requerendo que o homem seja tornado

transparente  na  constituição  fática  de  sua  existência.  Desse  modo,  a  ontologia  tem  por

disciplina fundamental a analítica existenciária,  isto é, o desvendamento das estruturas de

articulação da existência, do modo de ser do homem.

Heidegger, contudo, esquiva-se do emprego da palavra “homem”, no zelo de que

a investigação não incorra numa antropologia ou em qualquer humanismo24.  Visa-se, com

isso,  precaver-se  de  concepções  antropológicas  turvas  (homem como  animal  rationale)  e

teológicas  (homem como composição  de  corpo,  alma  e  espírito,  e  como  criatura  feita  à

imagem e semelhança de Deus) sedimentadas na tradição. O “homem” heideggeriano não

pode ser objeto da psicologia e nem tratado desde a perspectiva das visões de mundo ou

ciências positivas, porquanto a ontologia fundamental trata justamente de desvendar o que é

pressuposto e anterior a quaisquer visões de mundo ou ontologias regionais25. O ente que

somos, Heidegger o designa pelo termo Dasein, palavra que, tradicionalmente, é usada para
24 É mister evocarmos aqui a  Carta ao humanismo de Heidegger, de 1946, a qual ele direcionou a seu amigo
francês Jean Beaufret como resposta à questão que este lhe formulara:  “Comment redonner un sens au mot
‘humanisme’?”.  Nessa  carta,  Heidegger  alude  à  conferência  de  Jean-Paul  Sartre  O  existencialismo  é  um
humanismo,  buscando dialogar tanto com a tradição existencialista quanto com o humanismo em geral, que
Sartre reivindicava para o seu movimento existencialista. Heidegger explica então o que ele entende ao dizer em
Ser e tempo que “a essência do homem reside em sua existência”, e em como essa afirmação se distancia da
concepção  de  existência  pensada  pela  tradição  metafísica,  como  existentia,  actualidade  e  realidade  efetiva
(Wirklichkeit).  A partir  daí,  Heidegger  aponta  o  compromisso  em se  distanciar  criticamente  desta  tradição
metafísica, o que implica, assim, distanciar-se também do humanismo – desde o humanismo romano, passando
pelo medieval até chegar ao moderno –, em virtude de ele não pensar a essência do homem com a radicalidade
devida – a relação do Ser com o homem e vice-versa – chegando até a travar o seu questionamento, em grande
parte por conceber a essência humana em uma continuidade e em sutil distinção com a animalidade e sob a
polaridade corpo/espírito (Ver o capítulo III deste presente trabalho).
Cf. HEIDEGGER, M. Carta sobre el humanismo, p. 24.
25 Cf. “Toda ontologia, por rico e firmemente articulado que seja o sistema de categorias à sua disposição, no
fundo permanece cega e se desvia de sua intenção mais própria, se antes não elucidou suficientemente o sentido
de ser e não concebeu essa elucidação como sua tarefa fundamental” (HEIDEGGER, M. Ser e Tempo, 2012, p.
57).
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designar “existência” no sentido de realidade efetiva (existência empírica). No contexto da

ontologia fundamental, porém, nem Dasein nem existência significam realidade efetiva (esta

se  diz,  na  terminologia  heideggeriana,  subsistência  ou  ser-simplesmente-dado  –

Vorhandenheit)26.  Ambos  os  termos  assinalam  o  traço  distintivo  desse  ente  privilegiado.

Nomeiam a humanidade do homem, isto é, sua essência, a qual consiste precisamente em

possuir  uma relação  privilegiada  com o ser.  O  Dasein  –  isto  é,  nós  mesmos  – é  o  ente

perguntante  (Frager),  aquele  que  detém  a  possibilidade  de  conduzir  aquela  pergunta

apresentada  como  a  mais  própria  da  filosofia.  E,  se  esta  pergunta  acontece,  conforme

Benedito  Nunes  aponta:  “estabelece-se  uma  relação  circular  entre  quem  questiona  e  o

questionado, entre quem interroga, o ente que somos e o ser interrogado27”.

Podemos então sustentar o seguinte: o Dasein mantém-se privilegiadamente de

modo insigne em meio ao ente na totalidade. Tal afirmação, contudo, não implica uma mera

superioridade  do  homem como “coroa  da  criação”  ou  “senhor  e  dono da  natureza”  a  se

sobrelevar imperiosamente – como vontade de poder (acerca deste termo caracterizante da

metafísica da modernidade, o diálogo implícito com Nietzsche, ver o capítulo 2) – perante os

demais seres. A afirmação acena para o seu existir fático. “Só o homem existe”, pois existir,

ek-sistire,  quer  dizer:  ser-para-fora  (“subsistir,  suster-se,  colocar-se  de  pé,  manter-se  na

exterioridade,  na  abertura”)28.  E  abertura  é  compreensão  de  ser29.  Mantendo-se  de  modo

insigne diante do ente, comportamo-nos em relação a ele. Na base deste comportar-se, o ser já

se deu a nós numa compreensão prévia. Compreensão é, portanto, o traço existenciário por

meio do qual abre-se um espaço de sentido em que o ente é concebido como ente. O ente é

sempre compreendido desde um certo  sentido.  E sentido é aquilo em que a inteligibilidade

(Verständlichkeit) de algo se mantém – a possibilidade da compreensão como tal. Sentido não

implica algo que possa estar oculto de maneira não tematizada nas palavras, nas coisas, na

proposição, à espera de uma interpretação que o arranque à luz; deste modo, ele não é algo da

26 Vorhandenheit e  Zuhandenheit são termos de  Ser e Tempo que designam modos de ser distintos de entes
intramundanos,  com  os  quais  o  homem,  como  ser-no-mundo,  lida  e  se  ocupa.  Vorhanden,  literalmente
“ante/diante da mão”, subsistente, é traduzido como “disponível” por Fausto de Castilho, significando as coisas
que estão meramente presentes, “existentes”, enquanto que Zuhanden, literalmente “à/para a mão”, é traduzido
como “utilizável”: aquilo que, mais do que estar meramente presente, tem uma utilidade e prontidão para o uso,
para  a  mão,  marcado  num  dado  contexto  de  atividades  em  que  se  movimenta  o  homem.  Zuhanden é
“instrumento”. Seu ser consiste na “serventia-para”, em seu “para-quê”, articulando-se num todo conjuntural e
remissivo de instrumentos, sem o qual um instrumento sozinho nunca chega a ser propriamente aquilo que ele é.
27 NUNES, N. Ser e tempo, p. 9.
28 GIACOIA, O. Heidegger Urgente, p. 62.
29Acompanhamos aqui a explicação de Giacoia, que esclarece que existência significa ser-para-fora, abertura, e
prossegue:  “Dasein não é apenas uma palavra no lugar de consciência,  em virtude desta implicar um mau
entendimento corrente da subjetividade, evocando a concepção tradicional quer de algo fechado em si mesmo,
que  por  isso  se  vê  impedido  de  atingir  os  entes,  quer  de  algo  que,  estando exclusivamente  ao  serviço  do
conhecimento, parece passar-se num plano acima do ser” (p. 64).
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alçada linguística, lógica ou científica da natureza; em vez disto, ele pertence à estrutura de

nossa  compreensão  de  ser,  a  qual,  apenas  compreende  alguma coisa  em virtude  de  uma

abertura propícia já ter se desvelado de antemão ao Dasein30.

A compreensão  de  ser  caracteriza  o  que  é  chamado  de  a  transcendência  do

Dasein. Aliás, Dasein significa o si-mesmo (Selbst) como o aí (da) do ser, isto é, o lugar onde

a compreensão de ser devém31. Transcender significa ultrapassar tudo o que está determinado

apenas onticamente. Ao lidar com o ente, compreendendo-o em vista de seu ser, o  Dasein

ultrapassa-o. Ele o transcende. Na constituição fundamental dessa transcendência, o  Dasein

estrutura-se  como ser-no-mundo.  Ser-no-mundo significa:  já  ser  sempre  numa orientação,

num sentido,  numa circunstância.  O termo busca  apreender  descritiva  e  unitariamente  as

variadas dimensões subjacentes no conceito de Dasein. O “em” deste ser no mundo não é um

encaixe meramente espacializante num locus correspondente à totalidade dos fatos, mas sim

“habitar, morar, deter-se em”, estar numa relação de familiaridade com o mundo (o mundo

público, privado, doméstico etc.32). O “em” aponta para o fato de que “seu ser em relação ao

mundo é essencialmente ocupação”33– ocupação cotidiana com os entes intramundanos, isto

é, com os entes que nos vêm ao encontro em meio à práxis em atividades compartilhadas com

os outros (o Dasein, enquanto ser-no-mundo, é concomitantemente e com igual originariedade

[Gleichursprünglichkeit]: ser-um-com-o-outro).

No mundo o Dasein movimenta-se em sua existencialidade (Existenzialität). O

mundo  é  constitutivo  do  ser  deste  ente,  em um sentido  semelhante  quando  falamos,  por

exemplo, no mundo de um artista, no mundo religioso ou familiar de um indivíduo, ou em

alguém que abriu o mundo de sua intimidade para nós, e assim por diante. Heidegger buscará

então  examinar  aquilo  que  faz  parte  do  mundo  como  tal,  em  vez  de  investigar  formas

singulares do mundo de cada um. O mundo como tal recebe o nome de “mundanidade do

mundo” (Weltlichkeit der Welt), isto é, a articulação totalizante das estruturas e contexto de

significação nos quais todo e qualquer entendimento são possíveis. Por isso, o mundo é, de

certa forma, um transcendente, um existenciário – modo de ser – do Dasein. Este mundo de

que se fala é o mundo imediato da existência, ou melhor, seu mundo circundante (Umwelt),

sua cotidianidade – a qual, em vez de contemplação teorética de objetos, implica ocupação e

envolvimento prático com as coisas em sua prontidão para o uso e factibilidade.

30 BILIBIO, E. O conceito de temporalidade (Zeitlichkeit) na ontologia fundamental de Martin Heidegger, p. 57.
31 STAPLETON, T. Dasein as being-in-the-world. In: Heidegger: Key Concepts, p. 44.
32 Cf. HEIDEGGER, M. Construir, habitar, pensar. In: Ensaios e conferências, p. 126.
33 HEIDEGGER, M. Ser e Tempo, p. 181.
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Podemos entender  o pensamento  de  Heidegger,  conforme o essencial  que se

delineia em  Ser e Tempo, como um retorno à concretude – à facticidade34 – da existência

humana, um retorno tal que se percebe como hermenêutico e fenomenológico. De acordo com

esta consideração, conforme assinala Bret W. Davis, o filósofo deve começar com e retornar à

situação concreta  de  sua  vida  histórica,  ao  seu  âmbito  pre-teórico,  pois  a  filosofia  surge

precisamente da experiência de vida (life experience) e é dentro do âmbito desta experiência

fática da vida que a filosofia retorna à mesma. Noutras palavras: a vida projetante de um

Dasein é invariavelmente entrelaçada com o contexto social  e histórico no qual ela  já  se

encontra lançada, de maneira que alguém só pode modificar refletidamente sua “situação”

existencial se primeiramente se atenta para esta condição35.

Com  isto,  segundo  expõe  Hubert  Dreyfus,  Heidegger,  como  um  pensador

existencial, alinha-se numa tradição filosófica vizinha a Kierkegaard, avessa à visão platônica

de que a  filosofia  deve ter  um ponto de vista  e partida afastado e  desinteressado.  Sendo

“existência”, portanto, já “fora de si mesmo”, o nosso acesso primário à realidade efetua-se

mediante o envolvimento comprometido (committed) de nossa ação; além disto, o si mesmo

(self)  da  existência  compreende-se  como uma relação  que  relaciona  a  si  mesma consigo

mesma, de tal modo que a minha existência se define pela forma como eu conduzo o meu

existir, e por aquilo em que estou envolvido como ser-no-mundo. Assim, o si da existência

define-se ao assumir o seu passado em meio às ações do presente que fazem sentido em

termos  de  seu  futuro.  Isto  quer  dizer:  a  existência  é,  fundamentalmente,  uma  estrutura

temporal36.

Falemos sobre o retorno fenomenológico de Heidegger nesta tarefa. Em relação

à transcendência que rege o Dasein e que é visada pela ontologia, é importante frisar que faz

parte da ontologia fundamental ultrapassar o ente no sentido de – por meio de seu método

fenomenológico  –  encaminhar-se  de  início  para  o  ente,  a  fim  de  transpô-lo  e  então  ser

conduzida de volta para o ser. Esta recondução do olhar desde o ente em direção ao ser é

designada  de  “redução  fenomenológica”37.  A  ratio  congnoscendi e  ratio  essendi da

transcendência consiste na intencionalidade, a descoberta fulcral da fenomenologia, enquanto

34 Segundo Theodore Kisiel, o termo facticidade (Faktizität) foi cunhado pela primeira vez Fichte. Com ele,
Fichte  não  queria  “referir-se  a  fatos  empíricos  ou uma coleção  deles,  mas ao  ‘fato’ central  da  tradição  do
pensamento moderno, o qual toma seu ponto de partido do famoso regresso de Descartes ao ‘fato de que eu-
penso’,  entendido  como  o  limite  irredutível  da  reflexão  para  trás  do  qual  nenhuma  outra  questão  pode
prosseguir”.
Cf. KISIEL, T. Hermeneutics of facticity. In: Heidegger: key concepts, p. 17.
35 DAVIS, B.W. Key concepts in Heidegger’s thinking of Being.In: Heidegger: key concepts, p. 2-3.
36 DREYFUS,  H.  Heidegger  on  the  connection  between  nihilism,  art,  technology,  and  politics.  In:  The
Cambridge companion to Heidegger, p. 345.
37 HEIDEGGER, M. Os problemas fundamentais da fenomenologia, p. 32.
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tarefa  de  “ir  às  coisas  mesmas”,  expressa  por  Husserl.  O  caráter  intencional  da

intencionalidade determina que não haja no Dasein nem um fora (uma exterioridade) nem um

dentro (mundo interior da consciência, subjetividade), pois, em sua articulação, o Dasein já se

situa  de  antemão  sempre  remetido  à  proximidade  do  ente  subsistente.  E  o  intentum do

comportamento intencional, aquilo para o que se dirige a intentio em sua constituição, é o ter-

sido-descoberto  (ou  percebido)  do  fenômeno38 no  descerramento  do  seu  ser.  Este

descerramento do ser que manifesta o fenômeno é o mesmo que verdade (desvelamento) do

ser. Verdade não exprime aqui adequação do enunciado com o objeto. Se um enunciado se

confirma como verdadeiro, isto representa que a sua intenção, voltada para a coisa mesma,

mostra o ente tal como ele se mostra.

O enunciado (lógos) é apofântico (apophansis) na medida em que dá a ver o ente

em  si  mesmo  como  descoberto  (isto  é,  phainómenon).  No  entanto,  “se  o  enunciado  é

descobridor, se mostra a coisa tal como ela se mostra, é porque a coisa previamente já se

mostrou, já se manifestou abertamente”39. Essa manifestação prévia do ser da coisa, abertura

manifesta do mundo, é a verdade originária (dita em grego a-létheia, não-velamento), da qual

parte toda verdade derivada (veritas entendida como adequatio intellectus ad rem). Portanto, a

verdade  não está  no  enunciado,  o  enunciado  é  que  está  na  verdade.  Desse  modo,  como

ressalta Benedito Nunes, “os significados de  lógos,  alétheia e  phainómenon forneceram a

Heidegger as três intuições decisivas para a questão do ser e o vínculo da fenomenologia com

o pensamento grego”40.

O Dasein dota-se de proeminência na problemática da ontologia. Usufrui de uma

tripla  primazia:  ôntica,  ontológica  e  ôntico-ontológica.  Ôntica  porque ele não se limita  a

ocorrer  simplesmente  entre  todos  os  outros  entes,  mas  é  determinado  em  seu  ser  pela

existência.  E  existir  é  compreensão  de  ser  (primado  ontológico).  Enquanto  ente  que

compreender  o  ser,  o  Dasein  é  condição  de  possibilidade  de  todas  as  demais  ontologias

(primado ôntico-ontológico). Ele é o ente privilegiado no sentido de que o ser só se dá se o

Dasein existe, ou seja, à medida que a compreensão de ser é um fato. A realidade (Realität)

como  tal  funda-se,  portanto,  no  ser  do  Dasein.  Isto,  todavia,  não  tem  nada  a  ver  com

idealismo,  pois  quer  o  homem exista  ou  não,  os  entes  são.  Tampouco  é  realismo,  pois,

somente se o homem existe, como possibilidade ôntica da compreensão de ser, numa relação

compreensiva-disposta com o ser dos entes, é possível que o ser se dê como transcendência

para além do ente. Nesse sentido, o Dasein “sustenta” a realidade. Para tanto, a sua remissão
38 Fenômeno inclui “a totalidade do que está ou pode por-se à luz, o que os gregos identificaram as vezes como 
tà ónta (os entes)”. HEIDEGGER, M. Ser e tempo, p. 28.
39 DUBOIS, C. Heidegger: introdução a uma leitura, p. 47.
40 NUNES, B. Passagem para o poético, p. 59.
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essencial  para  o  ser  é  condição  de  possibilidade.  Se  o  Dasein “não  existisse”,  as  coisas

estariam presentes aí, mas o ser estaria mudo. A respeito dessa condição, Heidegger afirma:

“[...] Todavia, talvez ainda se dê algo que em verdade não é, mas que,
contudo se dá. Mais ainda. Por fim, há algo que precisa se dar, para
que tornemos acessíveis para nós o ente enquanto ente e possamos nos
comportar  em relação  a  ele,  algo  que  em verdade não é,  mas  que
precisa  se  dar,  para  que  efetivamente  experimentemos  e
compreendamos algo assim como ente. Só conseguimos apreender o
ente enquanto tal, o ente enquanto ente, se compreendemos algo assim
como ser.  Por mais que de início a compreensão se dê de maneira
tosca  e  não  conceitual,  se  não  compreendêssemos  o  que  realidade
efetiva significa, então o ente efetivamente real permaneceria velado.
Se não compreendêssemos o que significa realidade, então o ente real
permaneceria inacessível. Se não compreendêssemos o que significa
vida  e  vitalidade,  então  não  conseguiríamos  assumir  um
comportamento  em  relação  ao  vivente.  […]  Nós  precisamos
compreender o ser para que possamos nos ver entregues a um mundo
que é,  a fim de existir  nele e  de poder ser o nosso próprio ser-aí
[Dasein] essente”41.

Portanto, o Dasein é o ente do qual deve partir a abertura do ser. Isto significa:

deve-se aclarar o complexo de estruturas que constituem o seu modo de ser (o seu como, ao

invés do seu quê, da sua quididade). Tais constitutivos seus são chamados de existenciários ou

existenciais (Existenzialien), em vez de categorias, as quais se enunciam dos entes que não

compartilham do modo de abertura próprio do Dasein (os Vorhanden e Zuhanden)42. A tarefa

de aclarar esse complexo de estruturas existenciais, como via de acesso à questão do sentido

do ser, é chamada de analítica existenciária ou fenomenologia ontológica da existência. É uma

análise antes de tudo provisória, posto que, ao cumprir sua missão de apontar um caminho à

recolocação  da  ontologia  sobre  novas  bases,  a  interpretação  do  ser  do  homem  é

continuamente revisitada. Como perspectiva da analítica existenciária recorre-se à mostração

fenomenológica da cotidianidade, isto é, do ser-no-mundo. De modo inédito na filosofia, a

atividade prática humana adquire tal relevância. A respeito desta inovação de tratamento feita

por Heidegger, Ortega e Gasset sintetiza: “ahora la filosofia visita al domicillo”: do céu ela

desce à terra para a casa dos homens43.

1.2 DESTRUIÇÃO DA HISTÓRIA DA ONTOLOGIA

41 HEIDEGGER, M. Os problemas fundamentais da fenomenologia, p. 20.
42 Categorias,  classificadas  por  Aristóteles  –  qualidade,  quantidade,  substância  –  são  próprias  dos  entes
intramundanos Vorhanden e Zuhanden. Já os existenciários, o são do Dasein. Heidegger cunha dois termos com
matizes diferentes para existenciários. Existenzial remete à “estrutura ontológica da existência”, já Existenziell,
remete ao leque de possibilidades abertas para o Dasein, as quais ele tem de escolher umas e preterir outras, e a
possibilidade de decisão resoluta para a autenticidade. (INWOOD, M. p. 59, 60).
43 GARNICA, A. M. Crônica de la recepción de Heidegger en Hispanoamérica, p. 104.
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A elaboração da pergunta pelo sentido do ser (ontologia fundamental) requer o

desmembramento dos caracteres ontológico do  Dasein isto é, a analítica existenciária, que

estudamos até aqui. Tem de ocorrer assim, porque o ser somente se dá na medida em que há

verdade, desvelamento, ou seja, na medida em que se dá a compreensão de ser, compreensão

de ser que é própria do Dasein. A compreensão, contudo, como existenciário, compreende a

partir  do  ser  no  mundo  do  Dasein,  de  sua  facticidade.  E  o  ser-no-mundo  é  estruturado

historicamente. O  Dasein,  no fundo de sua existência, é histórico. Visto que as formas de

acesso ao ente e os paradigmas de interpretação variam em conjunturas históricas diferentes, o

pensamento  parte  inexoravelmente  da  tradição.  Daí  ocorrer  de  a  compreensão  e  o  nosso

comportamento serem atravessados por sedimentações de preconceitos e turvações oriundas

desta tradição. O passado “determina” o presente. Sobrevém um peso dos mortos sobre os

vivos. Isto quer dizer: determinações históricas decisivas, alcançadas no interior da tradição,

influem na forma pela qual o Dasein tematiza, questiona, reconhece problemas, e enxerga a si

e ao mundo. Ao perguntarmos filosoficamente pelo ser, o sentido desta pergunta é mediado

por interpretações prévias predeterminantes em voga no nosso entorno, visto que o nosso ser

no mundo já nasce e de pronto é inserido numa situação interpretativa pré-existente.

Desse modo,  para  o desenvolvimento da questão diretriz  no fio  condutor  da

analítica  existenciária,  faz-se  necessário  um trabalho complementar  de  avaliação histórica

pelo qual se mostrariam o solo e as condições de nascimento dos conceitos fundamentais da

ontologia que nos legaram paradigmas de entendimento do ser. É preciso clarificar o terreno

em que ideias filosóficas cruciais foram hauridas: um trabalho que possibilite pensar o cenário

do Dasein em que interpretações históricas predominantes e duradouras do ser e de si-mesmo

vêm à tona. Este trabalho corresponde à destruição da história da ontologia: um subprojeto

advindo da exigência e do desdobramento da ontologia fundamental.

O lugar  da história  no pensamento de  Ser e tempo posiciona-se junto a  este

projeto  de  destruição  da  história  da  metafísica.  Mas  o  que  quer  dizer  aqui  “destruição”?

Destruição da história não significa destruir a história no sentido de jogá-la fora, deixando-a

de  lado  ao  desprezar  pensadores  importantes.  Mas  significa,  ao  contrário,  apropriação  e

transformação do que  foi  transmitido. Trata-se de deixar fluir, desentulhar, e desbloquear a

tradição  no intuito  de  pôr  a  descoberto  os  encobrimentos  que  nela  subjazem.  Destruição

(Destruktion)  é  confronto  sistemático-crítico  com  a  história  da  filosofia.  Confronto

(Auseinandersetzung)  -  “expor, colocar para fora algo diante de outro” - é discussão com os

pensadores basilares (volta aos gregos, ao início do pensamento metafísico ocidental  cujo
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legado  ainda  não  foi  esgotado),  na  busca  de  expor  o  impensado,  o  que  foi  encoberto  e

esquecido. Neste sentido, Heidegger esclarece:

“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. Mantendo nossos
ouvidos  dóceis  a  esta  inspiração,  conseguimos  situar-nos  na
correspondência” 44.

A tradição metafísica, que formula determinações do ser do ente, caracteriza os

diversos projetos históricos de mundo. É o eixo da história. Do mesmo modo que a analítica

existenciária do ente privilegiado para o qual o ser se revela, coloca em jogo a possibilidade

mesma da ontologia, assim também opera a tradição ao abrir historicamente o campo e os

limites desta questão. A destruição alinha-se com o método fenomenológico. Tal método tem

o modelo binário do velamento-desvelamento, ao invés do modelo triádico hegeliano, cujo

terceiro  termo finalizante  sintetiza  e  suprassume a  tese  e  a  antítese,  resolvendo-as  numa

abertura que não se fecha, ou que reinaugura a cada vez o processo. Este modelo binário de

velamento-desvelamento leva Heidegger a pensar uma unidade entre a analítica do Dasein, a

questão  do  ser  e  o  próprio  movimento  da  história  da  filosofia45.  A tradição,  em  sua

constituição histórica, vela o ser e, assim, esquece-o desde o despontar da filosofia com os

gregos, a origem marcante do destino ocidental.

Destruir a tradição significa então suspendê-la fenomenologicamente, superá-la.

Uma dessas  superações  é  a  da  ingenuidade  da  racionalidade  do  iluminismo,  pela  qual  o

questionamento filosófico, mediante a pura razão, poderia começar sempre do zero, no afã do

universal e de princípios e conceitos puros e a priori de todo o conhecimento46. Esse modelo

de racionalidade, marcante em nossa época, cujo âmago, veremos, é a subjetividade, subjaz,

contudo, em ressonâncias mais antigas e originárias,  a saber, no surgimento da metafísica

platônica-aristotélica, a qual pavimentou a era medieval e toda a história subsequente. Neste

momento,  o  ser  como  questão  logrou  sua  grandiosidade  numa  experiência  originária.

Entretanto, após Platão e Aristóteles, foi esquecido em prol da restrição aos entes e confusão

entre ser e ente. Mas, de certo modo, estes mesmos pensadores já se situavam numa forma de

esquecimento,  enquanto predomínio ôntico sobre o ontológico e obnubilação da diferença

44 HEIDEGGER, M. O que é isto – a filosofia?, p. 11.
45 Cf. STEIN, E. A questão do método na filosofia: um estudo do modelo heideggeriano, p. 116.
46 Cf. CASANOVA, M. A. Compreender Heidegger, p. 56.
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ontológica47. O fundo deste esquecimento foi a determinação grega do ser como realidade

efetiva – “presença constante”. Deste modo, como exigência da destruição, é preciso realizar

um trabalho de genealogia (em sentido próximo ao nietzschiano) da história: reconduzir o

pensamento às fontes originárias das quais ele próprio proveio e com as quais ele se entrelaça.

Há que se perscrutar a ontologia grega no cerne de sua formação.

Em Aristóteles, a ontologia desponta como ciência do ser enquanto ser. A sua

determinação do ser do ente como ousia é o auge da metafísica grega como tal. Ousia, que em

sentido corrente designava a propriedade da terra, inspirara o termo latino substantia, o qual

traduzimos diretamente por “substância”: o conjunto de propriedades que subjazem na coisa,

dando-lhe  constância  e  identidade,  a  despeito  de  suas  contínuas  transformações  e  das

mudanças de seus acidentes. Ousia e ser, em sentido grego, remetem “àquilo que é sempre”,

que persiste apesar das mudanças; presença constante. O conhecimento da ousia é a sophía,

apanágio da bios theoretikós, da vida contemplativa, a possibilidade fática mais eminente do

homem. A vida contemplativa que vela pela sophía, a sabedoria propriamente dita, contrapõe-

se ao conhecimento da sabedoria  prática,  a  phrónesis.  Esta  conhece as  coisas  que dizem

respeito à vida do homem, às circunstâncias que, como tais, modificam-se constantemente e

variam  relativamente  às  formas  de  existência  e  às  formas  de  aparição.  Já  a  sophía é

conhecimento do ente  que não se modifica,  isto  é,  daquilo cuja  estruturação temporal  (o

eterno) é distinta e superior (consiste na temporalidade própria e mais eminente), e, por tal

forma,  faculta  o  movimento  aos  demais  entes.  Tal  ente,  é  o  divino.  As  coisas  divinas

permanecem idênticas a si. Dotam-se da imobilidade do que sempre é. São, portanto, o ser em

sentido elevado.

A sophía é conhecimento do ser como presença constante por parte do homem.

Todavia, devido a esta prefiguração do tempo como eternidade a determinar o conceito de

ousia, a sophía não se amolda à finitude do homem. A ele, devido a suas necessidades fáticas,

é vedada a permanência junto ao imutável. “Somente um ser dotado de uma substancialidade

eterna  poderia  alcançar  uma  contemplação  pura  da  verdade  concebida  como  presença

constante e imóvel”48. Heidegger, assim, busca retomar e revalorizar a sabedoria prática em

detrimento da sabedoria contemplativa (sophía), pela análise do ser no mundo que há de pôr

em relevo a mostração do ser em si  mesmo a partir  de seu aparecer fenomênico em sua

compreensão pelo Dasein. O “erro” de Aristóteles fora o de não considerar a análise prévia do

modo de ser do ente que tem a possibilidade tanto da sabedoria contemplativa quanto da

47 Apesar da força imperante do esquecimento do ser sobre nós, que vem desde Platão e Aristóteles, há poetas
que ainda são capazes de ter ouvidos aos apelos do ser (Novalis, Hölderlin, Rilk, Trakl, Char etc.)
48 CASANOVA, M. A. Compreender Heidegger, p. 70.
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prática, em vez de tomar ambas como já consolidadas e não dignas de serem questionadas em

primeiro lugar.

Em Aristóteles,  foi  colhida  a  determinação  essencial  do  homem como  zóon

lógon échon, o vivo possuinte da linguagem. O lógos, enquanto tal, é apofântico, isto é, ele

faz ver as coisas a partir de si mesmo no légein, isto é, em seu dizer. E sobre este fundamento,

o lógos comunica aos outros, pois o seu fazer ver faz-se diante dos demais e é compartilhado

entre  eles,  no  ser-um-com-o-outro,  co-originário  do  ser-no-mundo.  O  lógos vira  então

legómenon,  o  que é  dito  e  interpretado,  entendido e  expresso publicamente.  A partir  daí,

aquilo que foi alcançado na linguagem em uma experiência fundamental desgasta-se no que é

repetido na comunicação, e, posteriormente, enquadrado em doutrinas passíveis de “aplicação

concreta” e prontas a serem ensinadas e apreendidas por qualquer um. E nada garante que a

autenticidade do compreender continuará vigente no legómenon, apesar da aparente exibição

de  entendimento.  Nesta  perspectiva,  o  lógos,  além de  apofântico,  isto  é,  ser-descobridor,

acaba  por  resultar  também  em  ser-encobridor.  Sucede  o  esquecimento  da  experiência

originária pela qual o ser se revelara. Suas determinações essenciais, outrora hauridas com

seriedade num questionamento autêntico, paulatinamente vão se tornando desgastadas e se

banalizam.

Heidegger  assevera  o  destino  a  que  sucumbiram  a  filosofia  de  Platão  e

Aristóteles, bem como qualquer outra filosofia em si mesma: tornaram-se filosofias escolares.

As determinações essenciais que foram colhidas nesse pensar primevo radical centraram-se

nas formulações  lógos (que,  como vimos, dá a determinação do ser do homem),  phýsis  e

éthos. Pela escolarização da filosofia e sua cisão em disciplinas, o lógos deu origem à lógica

(estudo das formas  a priori  e dos entes que permanecem idênticos), a  phýsis deu origem à

física  (estudo da  “natureza”,  dos  phýsika  ónta,  entes  que  têm em si  a  sua  emergência  e

perecimento), e o éthos deu origem à ética (estudo das téchne ónta, o que vem a ser a partir da

ação e circunstâncias humanas). Essa diferenciação, prefiguradora da cisão entre natureza e

cultura,  fora iniciada em torno dos alunos de Aristóteles na escola peripatética,  dentre os

quais, Xenócrates, e, posteriormente, os estoicos. Heidegger afirma:

O decisivo é que esta articulação escolar traça desde o princípio para o
tempo subsequente o modo de compreensão da filosofia e da pergunta
filosófica,  de  tal  forma que  a filosofia  no  tempo pós-aristotélico  –
abstraindo-se de algumas poucas exceções – se torna uma questão de
escola e de aprendizado. O que emerge junto ao perguntar filosófico,
ou  o  que  é  conhecido  a  partir  da  Antiguidade,  é  automaticamente
subsumido  em  uma  destas  disciplinas  e  considerado  segundo  os
esquemas dos métodos de questionamento e demonstração”49.

49HEIDEGGER, M. Os conceitos fundamentais da metafísica: mundo, finitude, solidão, p. 44.
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 Outrossim, o termo “metafísica” (metá tá phýsika) foi cunhado após Aristóteles,

tanto para significar os livros de sua próte philosophía cujo tema gerava perplexidade por não

caber na lógica,  física e ética – mostrando que o essencial  do pensamento,  apesar de seu

desgaste como legómenon, não se deixava subsumir – e assim foram ordenados em seguida

aos (metá tá) da física; mas também para significar o âmbito supra-sensível, o que está supra,

além da (metá) física, isto é, do mundo, da natureza, do sensível. A este segundo sentido foi

reforçado pela teologia dogmática cristã, que, por esta via, enquadrou a filosofia antiga para

os seus pretensos intuitos, compactando-a para a posteridade, para o humanismo renascentista

e o Idealismo alemão50.

Um outro ramo de uma tarefa de destruição, conforme delineada na introdução

de Ser e tempo, é a exposição da precedência e necessidade de repetição da pergunta pelo ser,

em detrimento dos preconceitos vigentes na tradição que consideram tal questão incorreta ou

supérflua. A determinação grega do ser está na base do que nos é hoje legado e que, por

conseguinte, instaura nossas formas atuais de comportamento em relação ao ente mediante a

compreensão de ser. No seio dessa determinação grega do ser como presença constante, o

tempo figura como fator pelo qual ela devém. Afirmamos anteriormente que o tempo é o

horizonte possível de interpretação em que o sentido de ser deve ser alcançado. Percebemos

agora  que  desde  os  primórdios  do  despontar  do  pensamento  ocidental,  inaugurador  da

metafísica, o tempo cumpria esta função, porquanto o ser foi entendido desde o paradigma da

eternidade: imutabilidade, constância, durabilidade, permanência idêntica a si mesma apesar

das transformações das propriedades. Todas estas nada mais são que modulações do tempo.

O filosofar antigo manteve-se na perplexidade (como expressa a epígrafe de Ser

e tempo  exposta acima) ante a pergunta pelo ser, contudo, o que movia esta inquietação se

perdeu, e aquela pergunta passou a se tornar algo claro como sol, óbvia. Daí o aparecimento

dos preconceitos que hoje impedem o vir à luz da questão, quais sejam: 1) o ser é o conceito

mais universal, 2) o ser é o conceito indefinível, 3) o ser é  conceito óbvio, algo que pode-ser-

entendido-por-si-mesmo  (selbsverständlich).  Estes  preconceitos  devem  ser  destruídos.  O

primeiro remete verdadeiramente à unidade do ser diante da multiplicidade das categorias,

porém,  tal  universalidade  não  é  clara,  mas  obscura.  Já  o  segundo  aponta  para  o  fato

considerado por Heidegger de que não se pode determinar o “ser” tornando-o um ente, nem

ser  derivado  de  conceitos  superiores  ou  exibido  por  conceitos  inferiores,  logo  ele  é

indefinível, porém indefinível não quer dizer que não se dê a pensar. E o terceiro, o de que o
50Ibidem, p. 50.
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conceito de ser é o mais óbvio, assinala a compreensão de ser mediana e vaga em que nos

movemos ao compreendermos “o céu é azul”, “eu sou feliz” etc; todavia, perde-se aí de vista

o enigma por trás dessa compreensão de ser obscura, mediana e vaga do Dasein, ao dizer que,

por conta disso, a questão do ser não oferece problemas51. Ao contrário, é justamente por isso

que deve-se trazê-la à lume, isto é, repeti-la. A destruição da história da ontologia caracteriza-

se  exatamente  pela  repetição  desta  experiência  originária  do  pensamento;  a  repetição  do

passado essencial, o passado que não passou simplesmente ficando como que morto atrás do

“agora” atual, mas que permanece vigente; o passado que vem sendo desde antes, o passado-

presente, o qual, precisamente hoje, pode vir a ser retomado numa grandeza até maior que a

do início propriamente dito.

2. TEMPORALIDADE E HISTORICIDADE

 

Como vimos, o questionamento heideggeriano acerca do sentido do ser exige a

apreensão do fenômeno do tempo como o seu horizonte possível de interpretação.  O ser,

desde a compreensão mediana em que se situa o Dasein, “só pode ser apreendido cada vez na

perspectiva do tempo52”, ambos formando, assim, uma íntima conexão, percebida desde os

primórdios da história da ontologia.

A questão condutora – o que é o ente? – deve ser necessariamente
transformada na questão fundamental que inquire sobre o “e” de ser e
tempo e, deste modo, sobre o fundamento de um e do outro. A questão
fundamental enuncia-se:  qual é a essência do tempo para que o ser
fundamente nele e para que, num tal horizonte, a questão do ser como
problema condutor da metafísica possa e deva ser necessariamente
desdobrada?” (APUD DASTUR, p. 52).
Não questionamos, nem apenas o ser, nem apenas o tempo. Também
não inquirimos sobre o ser e também sobre o tempo; inquirimos, pelo
contrário, sobre a sua co-pertença íntima e o que daí irrompe” (idem,
p. 25).

Ser e tempo se dão numa co-pertença originária, isto é, a questão do ser é

indissociável da questão do tempo, pois, em seu desdobrar, uma pressupõe a outra. “Sobre o

solo  da  elaborada  pergunta  pelo  sentido  do  ser  que  e  como  no  fenômeno  do  tempo,

51 Reconstruímos aqui, brevemente, a argumentação desenvolvida por Heidegger em Ser e tempo. Acerca disto,
Benedito Nunes frisa em  Passagem para o poético:  “o significado de ser é deceptivo: compreendemos essa
palavra ao usá-la, mas, se tentamos apreender o que ela diz, não compreendemos senão algo indeterminado,
indefinível, cujo significado se esfuma ou se esvazia. Passa-se com o ser experiência semelhante à que ocorre
com o tempo, ‘Se ninguém mo perguntar, eu sei; se eu quiser explicar a quem me fizer esta pergunta, já não sei’,
assim  exprimiu-se  Santo  Agostinho  em  suas  Confissões,  a  respeito  do  tempo,  descrevendo  a  embaraçosa
experiência daquilo que sabemos sem poder explicá-lo” (Op. cit. p. 41).
52 HEIDEGGER, M. Ser e tempo, p. 72.
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corretamente visto e corretamente expresso, a problemática central de toda ontologia tem suas

raízes” 53.

Ao longo da tradição metafísica, foram várias as conexões entre tempo e

ontologia, sempre interpondo o tempo na função do critério de diferenciação ôntica das mais

diversas regiões do ente. Começa-se por separar o ente temporal (p. ex. processos naturais e

históricos)  do  ente  intemporal  (relações  espaciais  e  numéricas).  Contrapõe-se  o  sentido

atemporal  das  proposições  de  ordem  intemporal  ao  curso  temporal  de  sua  articulação  e

expressão. E, então, descobre-se um fosso entre o temporal e o supratemporal (o âmbito das

coisas  divinas,  celestes,  como tais,  imperecíveis  e  imutáveis),  para,  em seguida,  tratar  de

transpor este fosso. Todavia, uma explicitação aclarada de como o tempo vem a adquirir tal

função ontológica não foi até aqui obtida, conforme assevera Heidegger, bem como não se

mostrou ainda a profunda co-pertença entre ser e tempo, em como aquele é concebido a partir

deste, e em como o ser mesmo só se faz visível em seu caráter temporal54.

A tarefa  heideggeriana  objetiva  a  compreensão do tempo  a  partir  do  tempo.

Trata-se de desvincular o tempo da eternidade. Opera-se então um confronto com a metafísica

grega da presença constante (ousia) e com a tradição dogmática cristã. No que se refere à

última, à relação entre fé e filosofia, Heidegger é assertivo em ressaltar a tensão existente

entre as duas. A fé é a única postura possível capaz de acessar a eternidade de Deus, enquanto

que  a  eternidade,  pensada  desde  a  filosofia,  é  sempre  derivada  da  experiência  vulgar  da

temporalidade  (vulgar  isto  é,  pública,  divulgada,  tal  qual  se  mostra  cotidianamente  numa

compreensão imediata).  O homem, para aliviar  o  peso de sua  finitude e  para fugir  de  si

mesmo, interpõe a eternidade. Como expressara Nietzsche: “Isto sim, só isto é vingança ela

própria: a repulsa da vontade contra o tempo e o seu ‘foi’”55. Daí que o sentido propriamente

filosófico de examinar a questão do tempo, que coloca em suspensão a fé, é pensar a origem

da questão a partir de nós mesmos, isto é, a partir da temporalidade que somos. A pergunta “o

que  é  o  tempo?”  é  assim modulada  para  a  questão  “quem é  o  tempo?”56.  O tempo  é  a

modalidade própria do ser de um ente específico (o Dasein), para o qual a compreensão de ser

é um fato e o seu ser, não sendo substância, está sempre em jogo como possibilidade. Ao

perguntarmos pelo sentido do ser via analítica da existência, devemos saber que aquilo a partir

do que o Dasein compreende e explicita o ser é o tempo. Toda ontologia se move, portanto,

neste horizonte.

53 Ibidem, p. 77.
54 KIRCHNER, R. Temporalidade da presença: a elaboração heideggeriana do conceito de tempo, p. 1.
55 Apud DASTUR, Heidegger and the question of time, p. I.
56 Ibidem, p. XII.
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A problemática fundamental da ontologia enquanto determinação do sentido do

ser a partir do tempo é chamada de a “temporaneidade do ser” (Temporalität des Seins). Este

termo remete ao projeto que ficou esboçado para a terceira parte de Ser e tempo, embora ele

não  tenha  vindo  a  lume.  Já  o  termo “temporalidade”  (Zeitlichkeit)  remete  ao  principium

individuationis  do  Dasein: o que individualiza cada homem para si mesmo. “O Dasein é o

tempo, o tempo é temporal”. 57 Temporal é tempo originário finito. Neste sentido, só o Dasein

é  finito  e  temporal.  Os  demais  entes  são  intratemporais,  conceito  que  está  para  a

temporalidade assim como “intramundano” está para a mundanidade do ser-no-mundo própria

do Dasein. Não é possível responder à pergunta “o que é o tempo?” dizendo “ele é isto ou

aquilo”. O tempo é o como. Ele se temporaliza (isto é, faz-se, produz-se em si mesmo em cada

modo possível) nos existenciários do  Dasein. Na analítica existenciária, a temporalidade se

revela como constituição originária do ser do homem. Deste modo, quanto mais originalmente

se perscrutar os caracteres ontológicos da existência humana, tanto mais visível se fará o

fenômeno do tempo.

Dois  fatos  se  destacam  acerca  deste  fenômeno,  se  formos  considerar  a

cotidianidade e a tradição metafísica: 1) A existência humana se orienta em sua práxis pelo

tempo,  conta  com  o  tempo,  e  encerra  em  si  uma  regulação  temporal,  que  é  pública  e

compartilhada com os outros. Este tempo que se origina da intratemporalidade da atividade

prática com os entes intramundamos é datável, extensível e significativo. 2) O tempo, ao ser

investigado  em sua  natureza,  é  remetido  à  alma  ou  ao  espírito.  Como fluxo  contínuo  e

homogêneo  de  agoras,  segundo  a  concepção  vulgar,  o  tempo  firma-se  como  o  locus do

movimento, sendo aquilo que o possibilita.

Heidegger menciona Sto Agostinho e, sobretudo Aristóteles, como os máximos

expoentes  desta  concepção  vulgar  do  tempo,  identificada  pela  perspectiva  do  “tempo

psicológico” da alma. No livro XI de suas Confissões, Sto. Agostinho expõe que o tempo se

mede  dentro  do  espírito:  as  coisas  passam,  mas  deixam  presentes  afecções  que  nele

permanecem. Essas afecções são medidas na consciência no tempo presente, em vez de serem

medidas  as  coisas  mesmas  que  passam.  Assim,  o  presente  é  a  única  instância  do  tempo

efetivamente  real,  ao  passo  que  pretérito  e  futuro  não  têm realidade  fora  do  espírito.  O

primeiro é a lembrança do que já passou e que já não é mais, e o segundo, expectativa do que

será, o que se traduz no ato fenomenológico de retenção e protensão. Por isso, Agostinho pode

dizer que os tempos são três: “presente das coisas passadas, presente das presentes e presentes

das  futuras”58.  Tal  compreensão cristã  do tempo caracteriza-o pela  efemeridade.  Tempo é
57HEIDEGGER, M. El Concepto de tiempo, p. 9.
58AGOSTINHO, STO. Confissões, p. 328.
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desvanecer-se.  E  o  que  assim  se  determina  pelo  tempo  (a  exemplo  do  homem)  é

experimentado em sua essência como corruptível e finito, logo, imperfeito, por contrastar com

o ser incriado e infinito de Deus. Heidegger lembra, em O conceito de tempo: temporalidade

historicidade,  a linearidade e homogeneidade do tempo e de sua relação intrínseca com o

movimento e com a alma em Aristóteles, citando-o longamente (ou algo deste tipo):

“Quando não  distinguimos  nenhuma mudança  e  a  alma permanece
num  único  momento  indiferenciado,  não  pensamos  que  o  tempo
transcorrera,  e quando o percebemos e distinguimos dizemos que o
tempo transcorreu; é evidente então que não há tempo sem movimento
nem mudança. Logo é evidente que o tempo não é movimento, porém
não há tempo sem movimento.
[...]  Percebemos  o  tempo  junto  com  o  movimento;  pois  quando
estamos  na  escuridão  e  não experimentamos nenhuma modificação
corpórea, se há algum movimento na alma parece-nos que junto com o
movimento também transcorreu algum tempo.
[...] Mas se nada que não seja a alma, ou a inteligência da alma, pode
numerar por natureza, resulta impossível a existência do tempo sem a
existência da alma,  a  menos que seja aquilo que,  quando existe,  o
tempo existe, como seria o caso se existisse o movimento sem que
existisse a alma”59.

O tempo, nesta dimensão vulgar, é correlacionado ao presente, passado e futuro.

Estes dois surgem do primeiro, enquanto o tempo como tal ajusta-se no encadeamento de uma

sequência  homogênea  de  agoras.  Esta  concepção  vulgar  do  tempo  tem as  raízes  de  sua

formulação na existencialidade cotidiana do Dasein. Nela, percebe-se o ter e não ter tempo à

disposição, orientando-se pela medição de instantes sucessivos de agoras dados no relógio,

que não se diferenciam qualitativamente um do outro, sendo pois, uniformes e homogêneos.

O mesmo se passa com o tempo natural, apreendido mediante a observação do curso do sol

nos  céus,  seguido  pela  alternância  contínua  em  dia  e  noite,  aurora  e  crepúsculo.  Ele

dimensiona o mundo da ocupação em tempo para o trabalho e tempo para o descanso. Sobre o

tempo medido em sua quantidade numérica, como sequência de agoras, Heidegger diz:

“O tempo é algo no qual se pode fixar arbitrariamente um ponto que é
um agora, de tal maneira que, em relação com dois pontos temporais,
sempre se pode dizer que um é anterior e o outro posterior. [...]  O
tempo  é  assim,  um  desenrolar,  cujos  estados  guardam  entre  si  a
relação  de  um  antes  e  um  depois.  Qualquer  anterioridade  ou
posteridade pode determinar-se a partir de um agora, que em si mesmo
é arbitrário”.  60

Do  presente,  passado  e  futuro,  Heidegger  conserva  essa  tripla  estrutura  da

temporalidade  em  suas  ekstases –  ou  seja,  em  suas  modalidades  de  temporalização  na

59 HEIDEGGER, M. El concepto de tiempo: temporalidad y historicidad, p. 20.
60 HEIDEGGER, M. El concepto de tiempo, p. 2.
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existência. Porém, essa tripla estrutura temporaliza-se de modo diverso, fora do âmbito da

“sequência  de  agoras”  típico  da  concepção  vulgar,  na  medida  em  que  o  futuro  adquire

primazia sobre o passado, e, principalmente, sobre o presente. Tal primazia do futuro articula

a existência do Dasein em seu projetar-se fático no mundo, fazendo com que, a ele, antes da

realidade ou substancialidade (primado da ousia) –, característica do subsistente (Vorhanden)

e do utilizável (Zuhanden) – esteja a possibilidade. Além do que o tempo, em seu carácter

mais originário, antes de consistir em instantes semelhantes a pontos, estende-se nestas três

dimensões de abertura61.

A existência  é  distintiva  do homem.  “A ‘essência’  do Dasein  reside  em sua

existência”62. Existência aqui, além da compreensão de ser e ocupação prática com os entes

intramundanos,  assinala  que,  devido  a  abertura  de  tal  compreensão,  comportamo-nos

historicamente  em relação  ao  nosso  próprio  ser”.  Aponta  para  o  fato  de  se  possuir  uma

estrutura ekstática (i.e. ser para fora), ao contrário do sujeito moderno do cogito, encapsulado

dentro si como “consciência” ou, termo de Leibniz retomado por Husserl, mônada63. O nosso

ser está para nós como poder-ser: sempre em jogo e nunca como algo pré-determinado. Antes,

ele se determina apenas em existindo, ou seja, no ser-lançado na existencialidade fática, da

qual o futuro, como temporalidade originária, adquire primazia. O Dasein  é essencialmente

esta possibilidade do comportar-se e decidir-se a si mesmo, assumindo responsabilidade por

suas escolhas. Esta abertura essencial do ser do homem denomina-se cuidado (cura, Sorge,

também traduzida por preocupação), que unifica os existenciários do Dasein. E “a unidade da

estrutura da preocupação reside na temporalidade64”.

Sob o fundamento existenciário do cuidado, o Dasein tem a chance de ganhar-se

para  ser  si-mesmo,  suspendendo  a  envolvência  cotidiana  pela  angústia  no  ser-resoluto

antecipador diante da morte, e deixando vir de encontro a intimação da voz da consciência –

eis o modo de ser essencial do Dasein: propriedade, autenticidade. Ademais, ele tem também

a chance de perder-se absorvendo-se no impessoal, no falatório, na avidez de novidades, nas

interpretações correntes e no mimetismo que cercam o mundo público – este é seu modo de

ser inessencial: impropriedade, inautenticidade. Essa condição de decidir entre ganhar-se ou

perder-se a si mesmo é intransferível, e, por isso, singularizadora da existência (o principium

individuationis  do  tempo).  É  uma  possibilidade  sempre  minha. Autêntico  (eigentlich)  e

inautêntico (uneigentlich) compõem-se da raiz alemão eigen – próprio; indicam assim que eu

61 POLT, R. Being and Time. In: Heidegger: Key concepts, p. 72
62 HEIDEGGER, M. Ser e Tempo, p. 139.
63 Não é o objetivo deste trabalho aprofundar uma discussão sobre estes termos em Leibniz e Husserl, embora
seja pertinente mencionar a forma como Heidegger os lê nestes autores.
64 Ibidem, p. 891.
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apenas posso ser ou não ser meu si-mesmo próprio pelo fato de que este si-mesmo já é meu

em primeiro lugar, de maneira tal que este ser-cada-vez-meu (Jemeinigkeit) não se dissolve

em momento algum mesmo se eu decido não ser eu-próprio.

Destarte,  esta  condição  articula-se  como  ser-para-a-morte.  Aliás,  somente  o

Dasein  é o ente capaz de realizar a morte enquanto morte, porquanto o morrer se funda no

cuidado quanto à sua possibilidade ontológica65. Morte não é para ele pura dissolução no nada

ou perecimento orgânico. O fim a que chega o  Dasein determina-o desde o princípio como

possibilidade do que virá a ser. A morte não é chegar ao fim, mas ser relativamente ao fim

(Sein  zum  Ende);  possibilidade  mais  própria,  certa,  iminente  e  insuperável.  Por  isso,  na

decisão  extrema de  não fugir  diante  da  morte  como possibilidade  mais  própria  mediante

absorção  do  mundo  público  cotidiano,  o  Dasein  é  chamado  ao  seu  poder-ser  próprio,

projetando-se em direção a seu fim. Tal decisão antecipadora pode ser tida, assim, como uma

forma de  meléte thánatou: exercício, meditação antecipadora para o morrer66. Encontramos

uma noção próxima a Montaigne, que, retomando Cícero, conceitua a filosofia como aprender

a morrer – “filosofar não é outra coisa senão preparar-se para a morte67”.

A decisão  antecipadora  é  o  mesmo  que  resolução  ou  estar  decido-resoluto

(Entschiedenheit). Designa uma visão nova do agir. Se nós nos decidimos por e em favor de

uma possibilidade, foi tomada então uma decisão; não obstante, esta possibilidade pode ser

apropriada neste ato decisório em uma maneira aparente (decide-se mas não se põe resoluto),

em que se deixa de ocupar-se integralmente com o assunto e só se volta a ele quando for

conveniente; é o que se vê quando um fumante decide parar de fumar, embora decida começar

apenas na próxima semana, e eis que três semanas depois continua fumando; tal indivíduo,

portanto, decidiu, mas de modo algum está resoluto. Desta forma, Heidegger considera que,

se estamos genuinamente resolutos em relação a algo, isso implica que aquilo em relação a

qual estamos resolutos encontra-se sempre adiante de nós, determinando e atravessando todo

o nosso ser, conferindo-lhe consistência, ao contrário de ocupar-nos apenas ocasionalmente e

de  maneira  superficial.  Assim,  o  autor  destaca  a  centralidade  da  dimensão  do  futuro  na

caracterização da decisão antecipadora:

“Na resolução o homem está antes  lançado no acontecer  futuro.  A
resolução é em si um acontecer, aquele acontecer  que antecipa e co-
determina constantemente o acontecer.  A resolução é um acontecer,
não  no  sentido  habitual  de  um  qualquer  acontecimento,  não  um
qualquer ato, mas a resolução encerra a sua própria consistência, de tal

65 HEIDEGGER, M. Ser e tempo, p. 695.
66 NUNES, B. Passagem para o poético, p. 121.
67 MONTAIGNE. Ensaios I, p. 158.
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modo que não necessito de repetir a tomada de decisão (Entschluß).
Quando eu tenho que repetir a tomada de decisão, provo que não estou
resoluto. A resolução é um acontecimento eminente num acontecer”68.

O futuro é a ekstase originária da temporalidade própria, e, enquanto tal, garante

a estrutura do cuidado. Como adveniente, ele é o advir a si mesmo: o por-vir da morte: o ser

relativamente ao fim em que a existência já é de antemão estruturada, possibilitando o ser-

lançado-adiante  da  existencialidade  fática.  O  passado  (Gewesenheit)  é,  no  entanto,  uma

ekstase cooriginária juntamente ao futuro. Ele se diferencia do passado no sentido do que

meramente passou (Vergangenheit). Ao projetar-se em seu ser para a morte, o Dasein projeta-

se retrovindo de um estado como ele vem sendo desde antes. É um passado-vigente. Ademais,

é um passado-essencial, porquanto diz respeito à grandeza que, despontada no início (como a

grandeza da manifestatividade originária do ser como  phýsis,  com os gregos),  perdura na

possibilidade de repetição, de retomada, ao ser assumido como herança minha (de algo do

qual eu venho-sendo) em meio à resolução antecipadora sempre em vistas do futuro (o ser

relativamente ao fim diante da morte). Já o presente tem o carácter do instante (Augenblick).

Corresponde ao “diante de quê” o passado-essencial retrovém e ao momento e ato mesmo da

resolução. O instante da decisão nunca é um mero evento único a situar um divisor entre o

antes e o depois da decisão. Ao contrário, a resolução autêntica é contínua e permanente, pois

tem o viés da vigilância; é uma constância estendida.

Esta  forma de vivência da temporalidade é enfática da cristandade primitiva,

conforme analisada por Heidegger na  Fenomenologia da vida religiosa. O tempo finito se

denomina aí  tempo  kairológico,  enquanto  instante  da  decisão,  qualitativo,  contraposto  ao

tempo cronológico, linear e indiferenciado. Na experiência fática da vida cristã, o “tempo se

fez curto” (1 Co 7: 29), isto é, a espera acolhedora da parusia (a Segunda Vinda de Cristo),

modifica a curiosidade em saber quando virá o tempo, para a postura que questiona como

viver  autenticamente  diante  de  Deus,  a  partir  dessa  possibilidade  futura  do  evento  mais

próprio e certo. Na condição fundamental da vida cristã, dá-se a antecipação da finitude, pois

o que há de vir no fim dos tempos já é vigente desde o instante do ter-se-tornado cristão. Ao

mesmo  tempo,  é  necessário  uma  vigilância  e  luta  constantes  contra  a  tendência  de

asseguramento da salvação, a lembrar que a alma inclina-se à queda, à tendência em esquecer

a  experiência  originária,  ainda  mais  quando  se  encerra  em conceitos,  doutrinas,  dogmas,

teologias etc. Deste modo, como apontou Lutero, o rigor da fé deve realizar o trabalho de

desobstruir o acesso à experiência originária histórica quando o tempo kairológico era vivido

68 HEIDEGGER. M. Lógica: a pergunta pela essência da linguagem, p. 136.
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em  sua  plenitude.  Isto  corresponderia  a  uma  destruição  das  sedimentações  teológicas  e

doutrinárias que poria em liberdade aquela abertura.

No âmago da temporalidade originária assenta-se a tendência à queda, pelo fato

de o presente, em seu apresentar ôntico constante, alcançar sua soberania, fazendo o futuro

decair em mera expectativa, e o passado dissipar-se em esquecimento. O cuidado então decai

na ocupação “externa”, absorvida na sucessão infinita de agoras. O si mesmo é então fechado

como abandono no impessoal. Presencizar (Gegenwärtigen), olvidar (Vergessen) e aguardar

(Gewärtigen)  formam pois  a  unidade  ekstática do  modo impróprio  de  temporalização da

temporalidade, que possibilita o ser não-resoluto.

Como  cuidado,  o  Dasein  se  totaliza  entre  os  seus  dois  “finais”:  morte  e

nascimento.  Nesta  extensão,  ele  consuma  sua  totalidade.  Nesse  “entre”  –  a  saber,  o

“encadeamento  da  vida”  projetado  no  ser-para-a-morte  –  o  Dasein gesta-se,  acontece

(Geschehen).  Por  acontecer,  gestando-se  entre  nascimento  e  morte,  ele  é  histórico

(geschichtlich) no fundo de seu ser. E o histórico enraíza-se no fenômeno da temporalidade.

Ser-histórico ou historicidade (Geschichtlichkeit) é o que está na base tanto do acontecer da

história do mundo (Geschichte), de suas circunstâncias, acontecimentos e destino, quanto da

abertura para o conhecimento científico-historiográfico dessa história (Historie).

É  pertinente  ressaltarmos  aqui  a  diferenciação  que  Heidegger  faz  entre  dois

conceitos  de  história,  uma diferenciação tomada  da  língua alemã,  a  qual  dispõe  de  duas

palavras para nomear este termo, conforme acima já foi apontado entre parênteses: Historie e

Geschichte. A primeira palavra tem origem grega, a mesma raiz de nossa palavra história. Já a

segunda é de etimologia germânica; deriva do verbo geschehen, que significa acontecer. Em

sentido  usual,  Geschichte  é  história  enquanto  transcurso  dos  acontecimentos  humanos.  E

Historie  é  história  no  sentido  de  conhecimento  histórico  da história  (da  Geschichte),  ou

historiografia, ciência do homem no tempo. Heidegger incorpora a riqueza semântica destes

dois termos da língua alemã em seu pensamento. Toda possibilidade de história se dá sobre o

fundamento da historicidade do  Dasein,  por sua vez calcada na estrutura do cuidado que

repousa na temporalidade. Pelo cuidado, o Dasein se estende entre nascimento e morte, isto é,

ele  se  gesta,  acontece.  O acontecer  (Geschehen)  gera  o ser-histórico  (Geschichtlich),  que

possibilita a história. Ademais, ele condiciona o conhecimento histórico (Historie) que vem a

ser gestado no interior da historicidade do Dasein.

O lugar,  portanto,  da pergunta pela possibilidade da história,  e da relação da

historiografia  com  ela,  encontra-se  na  constituição  ontológica  do  Dasein que,  como  tal,

articula-se  e  estrutura-se  historicamente.  Posto  que  a  historicidade  se  enraíza  na
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temporalidade,  e  não  passa  de  uma  elaboração  mais  concreta  da  mesma,  e  posto  que  a

temporalidade já se temporaliza própria ou impropriamente no  Dasein,  este ente já existe

também  a  cada  vez  sob  uma  historicidade  que  Heidegger  classifica  como  própria  ou

imprópria.  Destarte,  “o  ser-para-a-morte  próprio,  isto  é,  a  finitude  da  temporalidade,  é  o

fundamento oculto da historicidade do Dasein”. 69

A problematização da historicidade apresenta o problema de como o passado

vem a assumir  o  lugar  primordial  na história.  História,  como entendida em senso vulgar,

enquanto disciplina (Historie), é ciência do homem no tempo, é historiografia, ao contrário

das  ciências  que  consideram  o  tempo  das  vicissitudes  da  natureza;  o  conhecimento

historiográfico, porém, é especialmente das coisas humanas que passaram, não as do presente.

Tendo passado, elas podem ter ou não consequências de longo alcance para o hoje, podem ter

procedidos de atos coletivos ou individuais, bem como ter ou não influências sobres estes ou

aqueles fatores e agentes históricos. Tais atividades humanas passadas (“históricas”) podem

ter  sido  feitas  racionalmente,  ou  segundo  condições  estranhas  à  nossa  vontade.  Neste

processo,  o homem é tanto sujeito da história – isto é, “faz história” – quando objeto da

história, na medida em que sua identidade, visão de mundo e modo de ser se estruturam desde

um horizonte histórico e formas de configuração de consciência histórica. Outrossim, história

como passado liga-se ao que é legado por tradição, quer seja evidente, quer seja oculto.

Pode, todavia, ocorrer de um ente intramundano vir de encontro como um ente

histórico,  como,  por  exemplo,  uma relíquia,  um patrimônio,  um móvel  antiguíssimo etc.

Como histórico  ele  pertence  ao passado.  Porém,  ele  se  encontra  “presente”,  contrariando

aparentemente a sua caracterização histórica. O que então “passou” nesse objeto? A resposta

é: o mundo do Dasein em que, como utensílio ou subsistente, tal objeto se constituíra desde a

espacialização e temporalização da mundanidade da existência humana.70 O mundo, nesta

perspectiva,  emparelha-se  com  os  “mundos”  historicamente  constituídos  pelo  Dasein

humano: o “mundo” grego, o “mundo” cristão e o “mundo” moderno, dos quais o homem

toma emprestadas seus padrões de medidas, e nos quais vêm à tona suas obras, posteriormente

a  serem consideradas  “antiguidades”71.  O caráter  histórico  das  antiguidades  concentra-se,

portanto,  no  “passado”  do  Dasein,  já  que  este  é  o  primariamente  histórico,  sobre  cujo

fundamento apenas os demais entes podem vir a ser históricos pela pertinência a seu mundo.

Assim, o gestar-se da história é o gestar-se do ser-no-mundo.

69 HEIDEGGER, M. Ser e tempo, p. 1025.
70 Este tema também está presente na conferência de Heidegger A origem da obra de arte.
71 KOYRÉ, A. A evolução filosófica de Martin Heidegger. In: Estudos de história do pensamento filosófico, p.
229.
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 A predominância do passado na história só vem a adquirir o seu lugar a partir da

ekstase originária  da  temporalidade,  isto  é,  a  partir  do  futuro  adveniente.  O  passado,

entretanto,  é  cooriginário  do  futuro.  Nesta  medida,  ele  alcança  a  sua  predominância  na

história. Ao assumir o seu destino no ser-resoluto livre diante da morte, o Dasein retorna a si

mesmo  a  partir  da  herança  que  ele  assume  e  a  repetição  do  passado-essencial  em  suas

possibilidades e manifestações originárias. Na responsabilidade desta resolução, interrompe-

se o conforto e facilidades corriqueiras em prol da singeleza do destino (Geschick, não como

fatalidade, remete a Geschehen, isto é, enviar, acontecer): a retroveniência do que vem sendo

desde  antes,  posta  diante  de  si.  Mas  posto  que  a  existência  é  ser-um-com-o-outro,  como

cooriginário do ser-no-mundo, o seu gestar-se histórico é um cogestar-se. É, portanto: destino

comum, no qual se desenrola a comunidade do povo.

Sob esse rol da historicidade própria, dá-se a possibilidade de um conhecimento

historiográfico correlato, que, para além da simples erudição, sem que se aliene o homem de

sua historicidade, repouse na vitalidade da existência. Nietzsche foi o primeiro a perceber essa

ambiguidade do conhecimento histórico em sua utilidade e desvantagem para a vida, pelas

quais ele pode ser tanto a força criadora quando a força degradativa da saúde vital de um povo

ou indivíduo. O conhecimento historiográfico, como quaisquer ciências que tematizam o ente,

deve abrir o ser do ente histórico em si mesmo. Ele logra sua propriedade na medida em que

sua tematização é capaz de pôr a descoberto o originário sedimentado e esquecido, facultando

que,  na  repetição,  a  força  do possível  irrompa na  existência  factual,  vindo a  ser  em sua

adveniência (i.e. a partir do futuro, em seu ser-para-a-morte). A abertura do conhecimento

histórico se temporaliza igualmente a partir  do futuro,  visto que toda seleção do possível

objeto de interpretação historiográfica e do modo pelo qual ele será tratado, já está implícita

na  decisão  existencial  da  historicidade  do  Dasein.  Tentaremos  desenvolver  mais

pormenorizadamente este tema no próximo capítulo.
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CAPÍTULO 2

O PROBLEMA DA HISTÓRIA DESDE O CONFRONTO COM NIETZSCHE

1. A LEITURA HEIDEGGERIANA DE NIETZSCHE APÓS SER E TEMPO

Em  Ser e Tempo,  uma das tarefas principais era  a de construir  uma ontologia

(questionamento  do  ente  enquanto  ente)  que  permitisse  compreender  a  unidade  e  a

multiplicidade dos sentidos de ser. Por isso, tal ontologia é chamada de “fundamental”, visto

que  nela  devem alicerçar-se  todas  as  demais  ontologias.  Para  sua  realização,  mostrou-se

necessária uma analítica da existência do Dasein – o ente privilegiado que compreende o ser,

cuja compreensão determina-o como ente, e o ente para o qual o seu ser está em jogo em seu

existir  fático  projetado  no  mundo.  A existência  do  Dasein,  que  é  o  que  caracteriza  sua

essência,  tem, por sua vez, seu fundamento na temporalidade.  Desvelar os existenciais do

Dasein é,  desta  maneira,  desvelar  sua  estrutura  temporal,  pondo  em descoberto  o  tempo

originário, isto é, o tempo finito ekstático.

O tempo é o horizonte de compreensão do sentido do ser; isto significa: aquilo a

partir  do  qual  o  ser  dos  entes  e  o  sentido  de  ser  em  geral  resultam  compreensíveis  e

explicáveis para o  Dasein é o tempo. O tempo individualiza (principium individuationis) o

Dasein72. Nesta individualização feita pelo tempo, o problema da história e a historicidade

deita  raízes,  visto  que,  sendo  um  ente  temporal  no  fundo  de  seu  ser,  o  Dasein é

concomitantemente um ser-histórico; isto de tal modo que a própria pergunta pela essência da

história resulta de uma intervenção de nossa autêntica relação com o tempo, a saber, como o

ente que se determina a partir do futuro, projetando-se a si mesmo desde o ter-sido (Gewesen),

como aquilo que se está sendo desde antes, isto é, sendo enquanto tradição.

Heidegger, contudo, aos finais da década de vinte e começo da de trinta, após Ser

e  tempo,  radicalizou  a  problemática  da  historicidade  buscando  apreender  a  natureza  da

situação histórica mundial, em como ela se assenta na história da metafísica como um todo.

Trata-se  de  pensar  o  que  poderíamos  chamar  de  “ontologia  do  mundo  contemporâneo”,

conforme  descreve  Casanova73.  Nessa  “carência  de  história”  que  perpassava  a  época,  o

contraste era visível com a abundância de conhecimento histórico, de historicismo, que afluía

de todas as direções. O passado, no entanto, quanto mais conhecido, mais se perdia de vista

em suas possibilidades de ligação radical com o presente. Faz-se ver aí um sentido semelhante

à  crítica  nietzschiana  em como a  vida  definha  num excesso  acrítico  de  história,  quando

72HEIDEGGER, M. El concepto de Tiempo, p. 9.
73CASANOVA, M. A. Apresentação. In: HEIDEGGER, M. Nietzsche II, p. VII.
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historiadores  passam  apenas  a  reproduzir  meramente  o  passado74.  Em  Nietzsches  II.

Unzeitgemäße Betrachtung [GA 46], acerca das considerações intempestivas de Nietzsche,

Heidegger assinala que entre a linha que separa o histórico do a-histórico, o ser do homem e o

dos animais, decide-se a própria essência do homem, em risco de ou ganhar-se ou perder-se

totalmente. Ao fundamentar a historicidade do  Dasein em  Ser e tempo,  podemos perceber

que, de Nietzsche, são fundidas as formas históricas monumentais e antiquárias, visto que a

repetição  só  é  possível  quando  o  que  é  resguardado  como  ter-sido,  passado-essencial

(Gewesen), projeta-se no futuro75. Veremos adiante o que se entende por formas históricas

monumentais e antiquárias, segundo as reflexões nietzschianas.

O texto de Nietzsche a que se faz referência, e com o qual Heidegger dialoga, tem

por título: “II Considerações intempestivas: sobre a utilidade e a desvantagem da história

para a vida”76. Nele Nietzsche sustenta a tese de que, antes e acima de tudo, a história deve

servir  à  vida,  à  sua  conservação  e  elevação  de  poder,  em  vez  de  servir  apenas  ao

conhecimento,  como era  comum pensar  no  século  de  XIX,  em meio  ao  afã  de  erudição

positivista (hegelianismo e historicismo) das ciências históricas recém-inauguradas. Além de

ser  um  ente  “histórico”,  enquanto  capaz  de  reter,  criar  e  evocar  memórias  do  passado

concatenando-as em uma articulação temporal,  o homem também é e deveria apropriar-se

cada vez mais de seu carácter “a-histórico”. O a-histórico nada mais é do que a força plástica

para o esquecimento, a capacidade de desprender-se e desvencilhar-se do passado – o qual

insiste em arrastar-se sobre o presente paralisando-o – a fim de recriar ânimo para a novo que

irrompe na ação. Estar constantemente preso à memória, sendo assim histórico em demasia, é

causa, portanto, de grande miséria e sofrimento à saúde tanto de um homem quanto de um

povo e de uma cultura.  Deste  modo,  uma vida saudável  seria  aquela que soubesse à  sua

conveniência e proveito lançar mão de ambas capacidades.

Nietzsche identifica então três  tipos  possíveis  de serviços  e  desserviços  que  a

história pode prestar à vida, correspondendo a três tipos de homem possíveis no que toca à

forma de se relacionar  com o passado: a  história  monumental,  a  antiquária e  a crítica.  A

primeira  trata-se do homem de ação,  que exige do passado exemplos  de grandes feitos  e

personalidades a serem novamente reproduzidos; pois, se a grandeza foi possível uma vez,

certamente ela poderá sê-lo novamente. A segunda trata-se da reverência, fidelidade e amor ou

74 HEIDEGGER, M. Lógica: a pergunta pela essência da linguagem, p. 158.
75 Cf. ROSSI, L. A. Heidegger en 1934: la crítica al liberalismo y los fundamentos de la comunidad.
76 Em  alemão,  o  título  original  é“Unzeitgemässe  Betrachtungen”  (considerações  intempestivas);  a  palavra
Unzeitgemässe  também costuma ser traduzida como extemporâneas (no plural), isto é, aquilo que se põe para
além da conformidade com os limites do tempo atual, superando, assim, a estreiteza da época presente de uma
maneira intempestiva.
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piedade para com o passado (tradição, conservantismo, costumes antigos etc.); este tipo de

homem “cuidando com zelo do que é antigo e permanente, quer preservar as condições nas

quais surgiu e outros deverão surgir depois dele – e assim ele serve à vida”77. Já a história

crítica remete à “carência de libertação” vivida no presente; afinal, “criticar”, em seu étimo,

evoca  quebra,  demarcação  entre  duas  divisórias;  remete  ao  impulso  de  ruptura  com  os

grilhões da tradição – negação do passado, levá-lo ao tribunal – visto que em toda criação e

fabricação de história reside erros, falhas e injustiças, de modo que tudo que surge  merece

pois, extinguir-se.

Foi dito “tipos possíveis de serviço e desserviço à vida” pelo fato que cada um

tem  suas  vantagens,  desvantagens  e  riscos,  de  tal  forma  que,  em  desmedida,  podem

degenerar-se. O risco da história monumental é o de mitificar o passado, perdendo de vista o

fato de que a história não se repete, e que a repetição estrita como tal não é possível; o risco

da antiquária é fazer do passado o “coveiro do presente”, ao fechar-se para o que é rico e

nobre  na  atualidade,  em meio  a  um exagero  de  coleção  antiquária,  incorrendo  assim no

imobilismo e na inação; assim, os dois tipos correm o mesmo perigo: o ódio contra o que é

grandioso no presente, em prol de um “odor cadavérico” do que foi grande no passado; já a

história  crítica  também corre  o  risco  de  falsificação  do  passado,  visto  que,  mediante  os

homens perigosos deste tipo, ao buscar a todo custo destruir o que ficou para trás, como se o

passado nunca tivesse existido, e sem a real necessidade de libertação, ignora que também

somos o resultado de erros e desvios de quem descendemos, e, assim, sua herança, apesar de

forçada ao esquecimento, ainda permanece afligindo, sem que haja uma lida séria com ela.

Ao  mesmo  tempo  em  que  debruçava-se  sobre  as  segundas  considerações

intempestivas de Nietzsche, Heidegger, continuando seu estudo sobre temas cruciais da obra

nietzschiana, trabalhou em textos que ficaram reunidos num tomo entitulado “Nietzsche I”.

Ali, os tópicos centrais abrangidos foram: a vontade de poder como arte; o eterno retorno do

mesmo; e a vontade de poder como conhecimento. Nestes tópicos destacam-se dois conceitos

de maior relevo: a vontade de poder e o eterno retorno do mesmo. Segundo Heidegger, toda a

metafísica de Nietzsche gira em torno deste dois conceitos, que são fundamentais não só para

uma  compreensão  adequada  da  obra  geral  daquele  pensador,  mas  também  para  uma

compreensão profunda do que há de mais profundo e originário na história do Ocidente, na

forma como ela se consuma na modernidade e se estende planetariamente. Em “Nietzsche II”,

continuação daquela obra, escrita entre 1939-1946 – tempo coincido com o dos horrores da

Segunda Guerra –, Heidegger analisa os desdobramentos históricos que estes dois conceitos

77NIETZSCHE, F. Sobre a utilidade e desvantagem da história para a vida, p. 57.
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(vontade de poder e eterno retorno do mesmo) encerram, e do significado eminentemente

histórico que eles carregam. A tese heideggeriana é a de que o pensamento de Nietzsche,

concebendo-se a si como inversão do platonismo, realiza a própria consumação da história da

metafísica,  ao  mesmo  tempo  que  a  modernidade  chega  à  máxima  possibilidade  de  seu

fundamento – isto é, a subjetividade.

Assim, a obra de Heidegger “Nietzsche II” é uma das mais importantes para a

reflexão do problema da história em toda sua trajetória filosófica,  porquanto os conceitos

basilares de Nietzsche são abordados em uma perspectiva histórico-ontológica mais marcante,

em comparação à “Nietzsche I”. Ademais, aparece aqui a meditação sobre o niilismo, no que

tange àquilo que ele  representa no curso dos  acontecimentos  da Europa e  mundialmente.

Nesta obra, em se tratando de um pensamento sobre a história, Heidegger não visa examinar

as estruturas temporais do Dasein, em como elas se desdobram na historicidade deste ente, e

em como esta historicidade se articula em correspondência com a temporalidade autêntica, na

base da abertura do cuidado. Noutras palavras, não se trata de investigar como é possível que

haja história a partir do elemento essencial de ser-histórico do homem, visto que tal tarefa já

foi feita em Ser e Tempo. Os caminhos percorridos ali não são abandonados pelo pensamento;

entretanto, outra tarefa e outra missão vêm a lume. O foco agora é refletir sobre o próprio

sentido velado da história do Ocidente, no modo como ela está intimamente vinculada com a

história  da  filosofia  (também  chamada  aqui  de  metafísica),  especialmente  com  as

determinações do ser fundamentais que nela subjazem.

Desta  maneira,  “Nietzsche  II”  é  uma das  peças  chaves  da  Kehre  (a  viragem)

heideggeriana, advinda após Ser e Tempo e as obras que gravitaram em torno de seu cerne.

Afinal, a grande marca do que se entende pala viragem no pensamento de Heidegger foi o

tratamento da questão do sentido do ser a  partir  de uma perspectiva historial,  segundo o

projeto  diretriz  da  metafísica  grega.  A questão  da  história  figura,  portanto,  no  centro  da

viragem heideggeriana. Isto trataremos de esclarecer mais detalhadamente a seguir, à medida

que se apresentarem os conceitos básicos que preenchem o domínio da viragem, como o de

Ereignis  (acontecimento apropriador), e o de  Seinsgeschichte  (história do Ser). Consoante a

Nietzsche II, Heidegger escreve, em 1943, “A sentença de Nietzsche: Deus está morto”. Aqui

o niilismo é pensado na e desde a perspectiva da morte de Deus, sob cujo fenômeno, que

representa o colapso do suprassensível e de suas fundações metafísicas sacras e profanas, a

modernidade encontra seu apogeu, preenchendo assim sua essência. Deste modo, assimilando

o que tem de mais prolífico para uma temática acerca da história nestes textos de leitura de

Nietzsche,  podemos  encontrar  três  eixos  centrais:  consumação  da  história  da  metafísica,
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niilismo, e a morte de Deus. De início, contudo, é importante pensarmos o solo e o contexto

em que medram essas reflexões. E este solo e contexto é aquele que ficou conhecido como a

“viragem”, transformação ocorrida no pensamento heideggeriano no decorrer da década de

30.

1.1. A VIRAGEM

Ser e Tempo previa um movimento de partida da temporalidade (Zeitlichkeit) do

Dasein – a explicitação de suas estruturas temporais ekstáticas – em direção à temporaneidade

(Temporalität) do próprio ser – condição de possibilidade da compreensão de ser em geral. No

entanto, este movimento de Ser e Tempo permaneceu incompleto, inacabado. A terceira parte

do tratado não veio a lume. Tal inacabamento, porém, não implicou um abandono da questão

diretriz  –  qual  seja,  a  questão  do  sentido  do  ser.  O  solo  de  Ser  e  Tempo,  enquanto

questionamento do ser a partir da finitude do Dasein, sofre uma viragem (Kehre), conduzindo

ao pensamento do Ereignis (acontecimento apropriador). Tal câmbio transcorre na década de

30.

A  obra  mais  emblemática  desta  viragem  é  Contribuições  à  filosofia  (Do

acontecimento apropriador), escrita no período 1936-38, mas somente publicada em 1989.

Dentre as obras publicadas, a primeira vez que apareceu uma menção à viragem, conforme o

próprio Heidegger fez questão de ressaltar, foi na Carta ao Humanismo, datada de 194678. E

também, a conferência  Sobre a essência da verdade  (1930), e a conferência Tempo e Ser,

pronunciada em 1962, é representativa, pois, em seu título, exprime-se a viravolta, inversão,

dos elementos centrais a que o pensamento se dedica conforme o âmbito de Ser e Tempo. Em

seu  pensar,  fica  clara  a  permanência  do  questionar  da  questão  diretriz.  Não  se  trata  de

mudanças  de  pontos  de  vista  ou  posicionamentos.  A viragem se  dá  tão  só  em razão  da

continuidade  interna  das  questões  fundamentais  e  das  novas  exigências  seguidas  de  seu

exame.

Esta  nova  dimensão  do  pensamento  heideggeriano  é  geralmente  categorizada

pelos comentadores de “o segundo Heidegger”, a fim de se destacar um âmbito pré e pós

viragem.  Esta  classificação  justifica-se  pelo  fato  de  que  o  próprio  filósofo,  numa  carta

endereçada a  William Richardson, em 1965,  como prefácio do estudo deste  autor  “From

Phenomenology  to  Thought”,  adota  o  termo  “viragem”  ao  escrever,  “o  pensamento  da

viragem  é  uma  mudança  no  meu  pensamento”;  no  entanto,  logo  assinala  a

78 HEIDEGGER, M. Preface. In: RICHARDSON, W.J. Through Phenomenology to Thought, p. XVI.
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complementariedade que ela encontra junto ao momento anterior, “a questão de Ser e Tempo é

decisivamente completada no pensamento da viragem79”. Assim, logo em seguida, Heidegger

prossegue  com a  ideia,  afirmando  que  se  é  pelo  “primeiro  Heidegger”  que  se  chega  ao

“segundo”, de igual maneira se passa com o inverso. No fio condutor da viragem, tem-se em

conta que a pergunta pelo sentido de ser, exposta como projeto diretriz de Ser e Tempo, não

foi ali colocada em definitivo, senão, sobretudo, preparada.

 Como vimos, a questão de  Ser e Tempo corresponde à pergunta sobre aquilo a

partir  de quê o ser recebe suas múltiplas determinações. E o ser se articula em múltiplos

sentidos, conforme apreendido de Aristóteles e Brentano. Em Ser e Tempo, uma primeira via

para a resposta era o desenvolvimento da analítica das estruturas existenciais do ente para o

qual o ser se dá na abertura da compreensão unificadamente no existencial do cuidado (o ser

do Dasein).A obra afinca-se numa tradição transcendental inaugurada por Kant; Kant concebe

as estruturas da subjetividade como condições de possibilidade da experiência; e, de modo

convergente, Heidegger concebe a temporalidade do Dasein como condição de possibilidade

do  entendimento  do  ser  e  da  lida  com  os  entes80.Todavia,  uma  segunda  aproximação  à

questão,  já  prevista  no projeto de  Ser e  Tempo,  correspondia à  tarefa de  guinar  e  volver

através da história da filosofia ocidental a fim de se lançar claridade ao tema em foco. Era a

chamada Destruição da história da ontologia.

O centro desta transformação no pensamento da viragem determina-se, então, pelo

modo como o ser  e  o  tempo passam a ser concedidos.  De modo marcante,  nesta  fase,  o

pensamento torna-se mais histórico, pois o sentido do ser é buscado no rol da história da

metafísica em seu acontecer historial,  e não mais na temporalidade do ente humano – daí

estarmos tentados a dizer que, de agora em diante, a abordagem ficou menos “subjetiva”,

cumprindo melhor a precaução de se evitar qualquer resíduo de antropologia, como Heidegger

já  o pretendia desde os anos iniciais  de seu pensamento.  Assim,  esta  mudança filosófica,

segundo Richard Polt, pode ser condensada no seguinte mote: “do entendimento do ser ao

acontecimento  do  ser”;  na  facticidade  do  Dasein,  somos  convocados  pela  força  deste

acontecimento  do  ser  a  participar  de  seu  destino  revelante81.  Radicaliza-se,  portanto,  a

proposta de destruição da história da ontologia, prevista já em  Ser e Tempo: um confronto

sistemático-crítico com a tradição histórica da metafísica ocidental; um meditar sobre o seu

início e os encobrimentos que ela opera, sobretudo o do predomínio da subjetividade, com

79 HEIDEGGER, M. Preface. In: RICHARDSON, W.J. Through Phenomenology to Thought, p. XVIII: “the 
question of Being and Time is decisively ful-filled in the thinking of the reversal”.
80 POLT, R. Being and time. In: Heidegger: Key concepts, p. 72.
81POLT, R. Being and time. In: Heidegger: Key concepts, p. 75.
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vistas a obter-se uma claridade para o questionar. Acerca disto, em Tempo e Ser, Heidegger

escreve:

“Somente o desmantelamento destes encobrimentos – o que significa
‘destruição’ – fornece ao pensar um olhar precursor ao que então se
desvela como o destino-do-ser. Posto que em toda parte o destino-do-
ser  representa-se  como história,  e  esta  como acontecer,  em vão  se
tenta  interpretar  este  acontecer  a  partir  do  que  se  disse  em  Ser  e
Tempo sobre a historicidade do estar humano (não a historicidade do
ser).  Pelo  contrário,  o  único  caminho possível  segue  sendo pensar
antecipadamente, desde Ser e Tempo, os pensamentos ulteriores sobre
o destino-do-ser, pensar a fundo o que em Ser e Tempo se expõe sobre
a destruição da doutrina ontológica do ser do ente”82.

Michel Haar, em sua obra “Heidegger and the essence of man”, destaca que Ser e

Tempo buscou já operar uma superação da antropologia, ao retirar do homem o primado da

Vorhandenheit, isto é, da subsistência simplesmente presente, assentada em sua animalidade e

racionalidade (zoón lógon échon) ao molde da metafísica. No entanto, permanece uma certa

ambiguidade a respeito das principais características do sujeito tradicional, como a sua relação

consigo mesmo (que em Ser e Tempo caracteriza a preocupação ou cuidado), a qual constitui

o ser do Dasein, isto é, o seu si-mesmo. A abertura deste si-mesmo do Dasein volta-se para

dois campos: 1) em direção ao mundo (Dasein  como ser-no-mundo) e 2) uma abertura em

direção a si mesmo, constitutiva da estrutura da si-mesmidade (Selbstheit). Neste aspecto, o

homem, seu primado antropológico, não é de todo descentralizado. Assim, com a finalidade

de escapar de tal ambiguidade, Heidegger empreendeu a viragem, mudando a nomenclatura

de Dasein para homem. E o quê aqui é entendido por homem? Harr responde:

“O suporte obediente da palavra e guardião do ser. O lugar da clareira.
Aquele que exprime o ser quando solicitado por ele. E, finalmente, um
mortal, diverso de um ego, que não diz mais “eu” e não possui mais
nenhuma das faculdades do sujeito tradicional”83.

Outrossim,  Zeljko  Loparic  defende  que  a  leitura  que  Heidegger  fez  de  Ernst

Jünger, quando da publicação de seu artigo A mobilização total, em 1930, e, dois anos depois,

de  sua  grande  obra  O  Trabalhador,  constitui  uma  de  suas  principais  inspirações  para  a

viragem. A partir destas leituras, Heidegger se deu conta de que o cotidiano analisado na ótica

da analítica existenciária de Ser e Tempo, cujo modelo arquetípico é o do trabalho artesanal, a

lida  com  objetos  do  ponto  de  vista  de  sua  instrumentalidade  (serventia-para)  e  de  sua

82Cf. HEIDEGGER, M. Tiempo y ser, p. 6:
83  HAAR, M. Heidegger and the essence of man, p. 27.
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remissividade a um todo conjuntural, não é suficiente para dar conta da técnica moderna, em

seu  fenômeno  distintivo  do  trabalho  industrial  mecanizado.  Assim,  o  conceito  de

instrumentalidade ou ser-disponível-à-mão (Zuhandenheit) para explicar o trato do  Dasein

com os entes intramundanos e a própria constituição de sua cotidianidade mediana, tem de

complementar-se com o que Heidegger chamará de Ge-stell, como a essência que permeia a

técnica moderna e o ser histórico do homem nesta era.

Loparic aponta que Heidegger chegou à conclusão de que a sua fenomenologia da

facticidade do cotidiano ainda era ingênua, no que se refere ao ponto de partida adequado para

colocar a questão do ser considerando o estágio histórico atual84; a técnica moderna, então,

passa a ser pensada desde a metafísica nietzschiana da vontade de poder, enquanto o sentido

em  que  vige  o  ser  nos  dias  de  hoje,  fazendo  com  que  Nietzsche  seja  o  pensador  mais

importante a ser confrontado no esforço de compreender e ultrapassar a metafísica. Por esta

concepção, percebe-se mais nitidamente o marco divisor situado entre o Heidegger de Ser e

Tempo  e  o  Heidegger  dos  cursos  semestrais  de  Nietzsche  e  das  conferências  de  temas

nietzschianos, pronunciadas nas décadas de 30 e 40, numa época em que a história mundial

passava por  uma convulsão sem precedentes,  urgindo à meditação de  seus  aspectos  mais

cruciais, como a técnica moderna em associação com o acontecimento do niilismo, a morte de

Deus, e a metafísica da subjetividade (da qual faz parte a metafísica de Nietzsche da vontade

de poder).

Quando  Heidegger  pensa  a  realidade  mundial,  ele  vê  que  ela  se  enquadra,

portanto, na mobilização total do mundo, isto é, na técnica planetária, concentrada na figura

do  trabalhador.  Técnica  planetária  quer  dizer:  um  status  metafísico  de  objetificação

incondicional de tudo o que pode se apresentar. Trabalho, aqui, identifica-se com o ser do ente

como vontade de poder (na medida em que todo o ser do ente apresenta-se como trabalho,

manipulável  dentro  das  cadeias  produtivas  autônomas  em  relação  à  vontade  humana),

realidade  de  todo o real,  conforme nossa época marcada  pela  consumação da metafísica.

Voltaremos,  mais  detalhadamente,  a  estas  ideias  adiante.  Como afirma Jünger,  citado por

Heidegger:  “a técnica é o modo pelo qual a figura do trabalhador mobiliza do mundo”85.

Assim, apresenta-se a Heidegger a tarefa de pensar aprofundadamente esta mobilização como

tal, enquanto característica fundamental que determina a técnica moderna, entendida aqui não

como um meio para fins (concepção antropológica da técnica), mas como um modo de ser

que domina o tipo histórico humano atual.

 
84 LOPARIC, Z. Breve nota sobre Heidegger como leitor de Jünger, p. 217.
85  HEIDEGGER, M. Sôbre o problema do ser, p. 29.
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1.2  DA HISTORICIDADE  DO  DASEIN  EM  SER  E  TEMPO  À  HISTÓRIA  DA

VERDADE DO SER A PARTIR DA VIRAGEM

O fio condutor do pensamento do segundo Heidegger é o conceito de história da

verdade  do  Ser (Seyn)86.  Atentemos  para  o  redimensionamento  na  viragem  do  termo

“História” (Geschichte). Em Ser e Tempo, história difere-se de historiografia (Historie). Esta é

a reflexão sistemática sobre os fatos históricos, enquanto aquela designa o acontecer temporal

humano. A história condiciona a historiografia, podendo passar sem ela. Entretanto, a história

depende de um fator mais fundamental: a historicidade ou o ser-histórico do Dasein, sem a

qual  não é  possível  história  alguma.  A historicidade  do  Dasein  se dá em seu estender-se

temporal,  em  seu  gestar-se  entre  nascimento  e  morte.  Este  acontecer  distendido  se  faz

conjuntamente aos outros, à geração. É um cogestar-se. Por isso, o  Dasein é o seu passado

(Gewesen), e, em igual medida, o passado de sua geração, a partir do qual impulsiona-se a

tradição, enquanto legado, herança; engendram-se e advêm daí as interpretações do ser e as

possibilidades  de  ação  compreendidas  que  orientam o  Dasein cotidianamente.  A tradição

(Tradition,  que vem do latim  transdare,  dar [dare]  através de,  ao longo de [trans]),  ou o

passado herdado, é encobridora no mais das vezes em virtude de entregar aquilo que nos é

legado à obviedade, entulhando, assim, o acesso ao solo originário e atenuando o rigor com o

qual tais conceitos fundamentais foram hauridos.

No bojo da viragem, a história vai além de sua determinação pela historicidade do

Dasein a partir de sua distensão entre os seus “dois finais” e projeção no ser-para-a-morte. A

cotidianidade do Dasein passa a remeter-se à própria história da metafísica. Isto acontece na

medida  em  que,  na  era  da  técnica  moderna,  a  cotidianidade  do  Dasein é  provocada  a

essencializar-se87 de  uma maneira  tal  que  o  ente  nos  vem ao  encontro  em uma maneira
86 No âmbito de Ser e Tempo, o ser (das Sein) opõe-se ao ente, ou seja, opõe-se àquilo que é (das Seiende). O ser
determina o ente enquanto ente. No entanto, no pensamento da viragem, no âmbito do segundo Heidegger, o
filósofo passa a empregar o termo “ser” de um modo distinto, com uma grafia diferente, a saber, “Seyn”. Esta
grafia  é a antiga forma pela qual “ser” (Sein)  era escrito em alemão – ainda no século XIX, no tempo de
Hölderlin, fazia-se assim. Por isso, em português, é comum traduzi-lo por “Seer”, palavra que, como Seyn em
alemão, corresponde à antiga grafia do termo na língua de Camões. Mas por que a mudança de Sein para Seyn?
Ora,  Seyn, Seer, aponta para o acontecimento apropriador (Ereignis) através do qual o significado do ser dos
entes em cada época histórica é determinado. Desta maneira, Heidegger tem em vista com a distinção de ambos
os termos, não mais a diferença ontológica entre ser e ente, mas sim a diferença entre o ser dos entes (isto é, o ser
como dação de sentido e condição de entendibilidade dos entes em geral) e o Ser em si mesmo (isto é, o evento
originário,  o acontecimento apropriador através  do qual o ser dos entes  determina-se conforme tais e  quais
configurações históricas). Do mesmo modo que a diferença ontológica entre ser e ente permanece esquecida ao
longo da tradição histórico-filosófica do Ocidente, assim também ocorre com o Seer, o qual permanece como o
impensado através da metafísica ocidental; e impensado até mesmo no início do pensar ocidental com os gregos.
Cf. DAVIS, B. W. Key concepts in Heidegger’s thinking of Being. In: Heidegger: key conceps, p. 6-7.
87 “Essência” (Wesen), aqui, assume um sentido mais verbal – essencializar, essencialização –, a qual se dá a
partir  da  destinação  histórica  provinda  desde  o  princípio  da  metafísica.  A essência,  deste  modo,  nunca  é
atemporal,  a-histórica,  estática.  “Wesen” deriva de  Gewesen,  ter-sido, passado essencial,  ou seja,  o que não
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objetificante  sem  precedentes,  como  estoque  de  mercadorias  e  depósito  de  utilidades

disponíveis88 (voltaremos a este tema adiante). Tal essencialização da cotidianidade brota do

seio da metafísica; o homem, supondo-se sujeito, não é capaz de renegá-la pela mera força de

sua vontade. O poder que provoca esta forma de essencializar-se aponta, portanto, em sua

proveniência,  para  o  “primeiro  começo”,  a  fundação  original  da  história  e  metafísica

ocidentais pelos gregos89; desde então, o esquecimento figurou como a linha mestra. No lugar

inverso a este primeiro começo – primeiramente poético, mas, em seu desenrolar-se e em seu

ato fundador torna-se metafísico –, está a possibilidade do “outro começo”, isto é, a própria

superação deste esquecimento através do pensar, do poetizar e do dizer, atento à escuta da

revelação do Ser90. Neste outro pensar, abre-se a disposição para a escuta do velado e do não

pensado que ressoam naquele primeiro começo metafísico. História, agora, é o entre estes

“dois inícios”. Não é mais uma prerrogativa do homem, mas sim do próprio ser, no sentido de

Ereignis (acontecimento apropriador). “A história é história do ser”91.

De que trata-se o esquecimento referido acima? No começo do pensar ocidental, o

ser foi experienciado como presença vigente. Contudo, tal mostração do ser não o esgotou e

não o esgota.  Não se pensara o “dar-se” abundante e multiforme do ser.  Assim,  o ser se

retirou, reservando-se a si mesmo, apenas oferecendo relances parciais de si, à medida que se

instalava a prevalência do ente, do factível, mais acessível e fascinante à existência; em toda

experiência do ser, faz-se, na verdade, apenas uma experiência ôntica: fundamentação do ser a

partir daquilo que é (i.e. do ente). Esta entrega da parte do ser – que proporciona a assimilação

do  ente,  traduzida  na  apropriação  e  lida  com  o  mundo  –  ao  mesmo  tempo  retirante  e

restringente, é aquilo que se nomeia por destinar. “História do ser quer dizer destino do ser”92.

Tal  recolher-se  diz-se  em grego  epochein,  esperar,  parar.  Por  isso,  fala-se  em épocas  do

destino do ser. “Época não quer dizer aqui uma seção temporal no acontecer, mas sim o traço

cessou de existir logo atrás, mas que perdura e vigora; Gewesen, sido, é o particípio pretérito de Sein (ser). Na
“essência” (Wesen) ressoa, portanto, o Ser em sua história, o destinar de seu passado essencial (Gewesen).
88Cf. HEIDEGGER, M. Tiempo y ser, p. 4.
89 Sobre essa ideia de “primeiro começo” de Heidegger, é representativa a ilustração que ele faz em obra Hinos
de Hölderlin: “Que significa este começo com o poema “Germânia”, e o que não significa? ‘Princípio (Anfang)
não  é  o  mesmo que começo (Beginn).  Uma nova situação  meteorológica,  por  exemplo,  começa  com uma
tempestade, mas o seu princípio é a total  alteração das condições climáticas atmosféricas que a precede. O
começo é aquilo com que algo se inicia, o princípio é aquilo de onde isso vem. A Guerra Mundial principiou há
séculos na História espiritual e política do Ocidente. A Guerra Mundial começou com escaramuças entre postos
avançados. O começo é cedo deixado para trás, desaparecendo na continuação dos acontecimentos. O princípio,
a  origem,  pelo  contrário,  evidencia-se  primeiramente  por  entre  os  acontecimentos  e  só  no  fim  destes  está
plenamente presente” (p.11-12).
90Cf. HEIDEGGER, M. Hinos de Hölderlin, p. 13.
91HEIDEGGER, M. Nietzsche II, p. 18.
92HEIDEGGER, M. Tiempo y ser, p. 5.
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fundamental do destinar, o reter-se-a-si-mesmo em cada caso a favor da perceptibilidade do

dom, isto é, do ser por referência à fundamentação do ente”93.

Destino  e  destinar,  em  alemão,  dizem-se  Geschick  ou  Schicksal,  em  forma

substantiva, ambas derivadas da forma verbal schicken – enviar, expedir. Schicken aproxima-

se de geschehen, acontecer, avizinhando-se, assim, de história (Geschichte). Destino é envio.

No pensamento de Ser e Tempo, o destino é um envio que instiga o Dasein a apropriar-se de

sua finitude (de seu ser-para-a-morte), suspendendo, pela angústia, a envolvência diluidora da

azáfama do cotidiano, numa assunção de possibilidades herdadas de um passado essencial, e

ainda assim escolhidas.  Isto também pode-se operar no âmbito do  Dasein de um povo, o

envolvimento autêntico com a geração: a assunção de um destino, de um envio comum, a

relação  entre  um  e  outro  que  pressupõe  uma  comunidade  originária94.  Nota-se  aqui,

novamente,  a  ligação  com conceitos  cristãos,  especialmente  do  protestantismo:  Schicksal

(destino)  como  “convocação”,  “graça”,  um  envio  que  chama  e  ecoa  na  solidão  de  um

indivíduo diante de Deus em prol da tomada de consciência de sua possibilidade mais própria

– no caso, a postura crente da fé95.

Com o  pensamento  da  viragem,  no  qual  mostra-se  inviável  a  precedência  da

analítica existenciária do  Dasein sobre a história do ser, a palavra destino é reconfigurada.

Como vimos, os entes são, ao passo que, do ser, não se pode dizer que ele é, se não ele já

seria um ente. O ser não é (ao contrário do ente, que é “aquilo que é”), mas o ser se dá (Es

gibt sein, em alemão, significando “há ser”, mas que, literalmente, quer dizer “dá-se ser”). O

mesmo se diz do tempo (Es gibt Zeit)96. “Se dá o ser e se dá o tempo”. O que denota o es, o

“sujeito” desta dação? É o próprio ser, ele que se envia a si mesmo, ou melhor, envia sua

verdade – suas  manifestações  históricas,  possibilitando pois,  o  fenômeno do dar-se (e  do

haver, o existir) como tal. Enviar, nesta via, assinala conduzir por um caminho. O homem,

93Cf. “Época no quiere decir aquí una sección temporal en el acontecer, sino el rasgo fundamental del destinar, el
retener-se-a-sí-mismo en cada caso a favor de la perceptibilidad del don, es decir, del ser por referencia a la
fundamentación de lo ente” (HEIDEGGER, M. Tiempo y ser, p. 5.).
94Acerca  do  que  está  em jogo ao  se  falar  em “comunidade  originária”,  Heidegger  esclarece  em  Hinos  de
Hölderlin e ilustra um caso de envolvimento autêntico com ela, em vistas do ser-para-a-morte:
“Esta comunidade originária não surge só pelo estabelecimento de contatos mútuos – assim só surge a sociedade
–, pelo contrário, a comunidade  é  pela ligação primordial de  cada indivíduo com o que constrange e define
superiormente  a  cada  indivíduo.  Algo  deve  estar  aberto,  que  não  seja,  nem o  indivíduo por  si  só,  nem a
comunidade como tal. A camaradagem dos soldados na frente de batalha não resulta do fato de terem de se juntar
por falta de outras pessoas de quem se encontram afastados, nem de um acordo prévio devido a um entusiasmo
em comum, mas, profundíssima e unicamente,  de que a proximidade da morte enquanto sacrifício colocara
anteriomente  cada  um na  mesma situação  de  nulidade,  de  forma que  esta  se  tornou a  fonte  de  sua  união
incondicional.  É  precisamente  a  morte  que  cada  homem  tem  de  morrer  por  si,  que  faz  cada  indivíduo
experimentar a mais extrema solidão consigo próprio, é precisamente a morte e a preparação para o sacrifício
que abre, em primeiro lugar, o espaço para a comunidade onde tem origem a camaradagem” (op. cit., p. 74).
95INWOOD, M. Dicionário Heidegger, p. 47.
96HEIDEGGER, M. Tiempo y ser, p. 3.
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sendo histórico no âmago de seu  Dasein, existe faticamente mediante a condução por um

caminho  no  qual  ele  já  se  encontra  historicamente  projetado,  lançado,  de  antemão.  Suas

escolhas e posições só se fazem sobre tal projeção. E o que aqui se projeta neste projeto é

regido pelo próprio ser. A projeção, o caminho, é o envio destinante do ser, e se desvela ao

homem numa pluralidade de emissões. Heidegger elucida o sentido deste envio destinamental

do ser em A questão da técnica, outra obra crucial da viragem, do cerne do pensamento do

Ereignis:

“Denominamos aquele enviar que recolhe e que primeiramente leva o
homem  para  o  caminho  do  desabrigar,  como  sendo  o  destino,
‘Geschick’.  A partir  daqui  determina-se  a  essência  de  toda  história
‘Geschichte’.  Ela  não  é  nem  somente  o  objeto  da  historiografia,
‘Historie’, nem somente a ratificação do fazer humano. Este, somente
quando  é  algo  destinal,  ‘geschickliches’,  é  algo  histórico,
‘geschichtliches’. E somente o destino na representação objetificante
torna  acessível  o  elemento  histórico,  ‘das  Geschichtliche’,  como
objeto para a historiografia, ‘Historie’, isto é, para uma ciência, e a
partir disso torna apenas possível a corrente equiparação do histórico,
‘Geschichtlichen’, ao historiográfico, ‘Historischen’97”.

Na mesma página deste texto, lê-se acerca do destino: “(ele) designa algo que não

pode ser desviado de um transcurso inalterável”. Por esta medida, entende-se que a existência

do homem não é outra coisa senão o “estar colocado à mercê do poder esmagador do ser”98 -

isto é, colocado ante o poder esmagador desde destino que conduz o homem ao desabrigar dos

entes. Isto consiste precisamente no significado de  Ereignis (acontecimento apropriador): o

primado do ser em detrimento de qualquer outro. Ereignis aponta para o enlace entre homem

e Ser; é o fato de que o homem é apropriado e possuído (ereignen) pelo ser, como propriedade

(Eigentum) sua, enquanto concomitantemente sofre sua expropriação, isto é, o retiramento e o

velamento de sua manifestação mais originária. A partir do acontecimento desta apropriação

(e expropriação) do homem pelo Ser parte o advento de uma época histórica conforme sua

propriedade essencial (Eigenschaft).

Michel Haar recorre à declaração de Heidegger em Nietzsche II de que “o homem

permanece dentro da relação do próprio Ser com ele”; isto quer dizer: o Ser não mais se lhe dá

sobretudo no fenômeno da compreensão, mas, encontrando-se ao lado do homem, por detrás,

à frente, acima e embaixo, possui-lhe e engloba-lhe da cabeça aos pés, de tal maneira que a

nossa relação com o Ser é sempre secundária, porquanto a “iniciativa primária” não é nossa99.

Se o acontecimento de essencialização do Ser nos entes (Ereignis) é o enlace entre homem e
97Op. cit., p. 388.
98 HEIDEGGER, M. Hinos de Hölderlin, p. 38.
99 HAAR, M. Heidegger and the essence of man, p. 111.
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Ser, neste enlace o Ser sustenta e usa/requer (Brauch) o homem conforme uma necessidade

sua, ao passo que o homem trata de administrar (verwalten) a liberdade de sua doação, cuja

feita é realizada e completada justamente à medida que o homem pensa, a partir do quê o seu

comportamento  em  relação  aos  entes  vem  a  adquirir  uma  marca  histórica  específica.

Heidegger diz:  “O pensamento traz à sua completude a relação do ser com a essência do

homem”100 Michel Haar escreve:

“Assim,  toda  atividade  provém  do  Ser.  Este  dá  ao  homem  a
possibilidade (Möglichkeit) de ser si mesmo, e, ao fazê-lo, “deseja-o”
(mögen).  O Ser liberta o homem na dimensão da liberdade original
que é a verdade de sua própria revelação. Ele endereça a si mesmo ao
homem,  chama-lhe  (Geheiss,  Rut),  reivindica  ou  demanda-lhe
(Anspruch),  faz  uso  dele  (braucht  ihn),  destina-lhe  sua  emissão
(Geschick).  Todas  essas  “faculdades”,  cada  forma  de  Vermögen,
capacidade,  que uma vez foi  mais  própria  da  alçada  do homem, é
então  atribuída  ao  ser:  em  particular  o  mögen (desejo,  poder)  da
Möglichkeit (possibilidade),  o  heissen  (chamar-se)  do  Geheiss
(chamado),  o  ansprechen  (reivindicar)  da  Anspruch (reivindicação),
o” brauchen (necessitar) do Brauch (necessidade), o schicken (enviar,
destinar) da Geschick (emissão, destino)101”.

2. NIETZSCHE: METAFÍSICA E A MORTE DE DEUS

Para Heidegger, a metafísica é o âmbito onde se decide a essência do ente (ou a

entidade do ente, como ele também chama), conforme uma determinação do ser e da verdade.

Esta determinação adquire uma configuração específica em cada época histórica, de modo tal

que, cada época tem a sua própria metafísica, e a totalidade dos fenômenos que caracterizam

essa época (fenômenos culturais, políticos, religiosos etc.) encontram fundamento e unidade

precisamente  na  essência  de  sua  metafísica102.  No  entanto,  se  cada  época  histórica  (a

Modernidade,  a  Idade  Média,  a  Antiguidade  Grega)  tem a  sua  metafísica,  pode-se  dizer

também  que  a  própria  metafísica  tem  unitariamente  a  sua  história:  um  curso  de

questionamento do ente enquanto ente, de determinação da essência da verdade, um pensar

primordial  que  se  origina  desde  os  gregos:  Parmênides,  Heráclito  e  Anaximandro  –  os

pensadores originários que o inauguraram. O que se apresentou no horizonte deste pensar –

como aquilo que, como tal,  é o mais digno de ser pensado – foi o próprio ser na riqueza

multiforme de sua doação, isto é, o seu jogo de desvelamento e retraimento vislumbrado nas

100 HAAR, M. Heidegger and the essence of man, p. 112.
101 Idem.
102 HEIDEGGER, M. La época de la imagen del mundo, p. 1.
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palavras  alétheia,  phýsis  e  lógos,  as  palavras  fundamentais  que  reluziram no pensamento

destes pensadores.

 Este  curso  de  questionamento,  porém,  segundo  Heidegger,  tomou  um  rumo

desviante já entre os próprios gregos, em Platão e Aristóteles. Isto se deu, não por culpa ou

erro deles,  cujo pensamento em grande medida ainda mantinha-se em consonância com o

mistério originário – o pensar da alétheia daqueles pensadores primordiais – mas justamente

em razão do próprio retraimento daquilo que se apresentara ao pensar (isto é, o próprio Ser),

em prol da entrega ao predomínio dos entes. Desde então, tal transcurso desviante passa a

coincidir-se e a identificar-se com a própria metafísica, e o próprio termo “metafísica” vira

outro nome para esse destino (Geschick) errante pelo qual o homem deve transcorrer (isto é,

acontecer historicamente).

Entretanto,  não  é  o  tema  deste  trabalho  uma  discussão  sobre  o  início  do

pensamento  ocidental  com os  gregos,  em seus  aspectos  decisivos  como a  deturpação  do

pensamento  poético  originário  dos  gregos,  a  transmutação  e  tradução  deturpada  de  seus

conceitos fundamentais como aletheia, phýsis e lógos em veritas, natureza e ratio, bem como

um estudo  da  linha  decisiva  à  determinação  do  ser  operada  no  pensamento  de  Platão  e

Aristóteles.  Isto  porque  tal  tarefa  seria  muito  extensa  e,  assim,  foge  do  escopo  desta

investigação. O foco é a tese principal de Heidegger expressa em Nietzsche II  a respeito do

lugar  que  a  filosofia  de  Nietzsche  ocupa  no  que  toca  à  metafísica  e  à  Modernidade,

considerando que a Modernidade é uma época histórica com uma configuração peculiar (e

terminal) dentro do projeto da história do ser. Casanova compreende esta tese da seguinte

forma: “a filosofia de Nietzsche é o fim da metafísica,  uma vez que retorna ao início do

pensamento grego, assume esse início à sua maneira e assim fecha o anel formado pelo curso

do questionamento sobre o ente na totalidade”.

A história da verdade do ser comprime-se entre os gregos e a Modernidade. E, na

Modernidade, o ponto inaugural é a metafísica do ego cogito de Descartes, que inicia assim a

metafísica  moderna  da  subjetividade,  ao  posicionar  o  Eu  como  indubitável,  o  que  está

constantemente presente clara e distintamente. Leibniz tem aqui, junto a Descartes, um papel

cofundador, ao determinar o ser do ente, a substancialidade da substância como mônada  (o

simples,  a  unidade,  o  um,  mas  também  o  separado,  o  solitário)103.  Já  Kant  reforça  a

subjetividade  cartesiana,  ao  situar  “o  Eu penso  deve  poder  acompanhar  todas  as  minhas

representações104”. Todavia, é em Hegel, e, ainda mais em Nietzsche, que se realiza a forma

103 Cf. HEIDEGGER, M. A determinação do ser do ente segundo Leibniz, p. 83.
104KANT, I. Crítica da razão pura, p. 157.
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plena  e  acabada  da  Modernidade,  a  qual  então  se  oferece  em  suas  possibilidades

derradeiras105. É nesse ponto que se dá o que poderíamos entender como uma espécie de “fim

da história” no sentido de fim e consumação da metafísica, em que a modernidade entra em

pleno vigor. A metafísica de Nietzsche é a metafísica do eterno retorno do mesmo e a da

vontade de poder. Na conexão de ambas doutrinas, a filosofia nietzschiana assume a insigne

posição final  histórica da metafísica ocidental.  E é  encarando e debruçando-se sobre esta

perspectiva e tese de Heidegger a respeito de Nietzsche, que podemos vir a pensar o modo

como Heidegger examinou a nossa época, o século XX – ao qual o nosso século, o XXI, ainda

parece estar irremediavelmente ligado – à luz da história da filosofia, enxergando nela um

sentido e um projeto diretriz a orientar o seu percurso.

Uma  das  interpretações  heideggerianas  de  Nietzsche  determinantes  para  uma

compreensão histórica é a da morte de Deus, conforme anunciada por Nietzsche na  Gaia

Ciência  na voz do homem louco que grita “Deus está morto”106. Longe de ser apenas uma

propaganda do ateísmo, esta sentença tem tudo a ver com a consumação da metafísica na e

por  meio  da  Modernidade.  Nietzsche  entende  tal  consumação  enquanto  inversão  do

platonismo. O platonismo cinde o mundo entre dois planos: o sensível e o suprassensível: de

105Para Heidegger, Hegel foi o primeiro a pensar decisivamente a filosofia dos gregos como um todo. E este todo
é pensado por ele desde uma perspectiva filosófica. Assim, a história da filosofia é tida como um em si unitário,
um processo necessário do avanço e autoaperfeiçoamento do espírito em direção a si mesmo (saber absoluto).
Heidegger cita Hegel: “A história, que temos diante de nós, é a história do auto-encontrar-se do pensamento”.
Isto quer dizer que somente a história da filosofia desenvolve e completa a filosofia mesma. Nesta via, Hegel
identifica Descartes como um marco central na culminância deste processo de completação do espírito em saber
absoluto: “Com Descartes, cruzamos propriamente o umbral de uma filosofia independente…. Aqui, podemos
dizer, estamos em casa e podemos, como o navegante após longo périplo por mar proceloso, exclamar ‘terra’”.
Com isto, Hegel reconhece que o “ego cogito sum” cartesiano é o chão firme sobre o qual a filosofia pode e deve
vir  a  ser  plenamente.  
Cf. HEIDEGGER, M. Hegel e os gregos, p. 110, 111.
106 Em A Gaia Ciência, de Nietzsche, no aforismo 125, acerca do homem louco que proclama a morte de Deus,
lê-se (p.140-141): “Nunca ouviram falar do louco que acendia uma lanterna em pleno dia e desatava a correr pela
praça pública, gritando sem cessar: ‘procuro Deus! Procuro Deus!’. Mas como havia ali muitos que daqueles que
não acreditam em Deus, o seu grito provocou grande riso. ‘Ter-se-á perdido como uma criança?’, dizia um.
‘Estará escondido? Terá medo de nós? Terá embarcado? Terá emigrado? Assim gritavam e riam todos ao mesmo
tempo. O louco saltou no meio deles e trespassou-os com o olhar. ‘Para onde foi Deus?’, exclamou, ‘é o que vou
lhes dizer. Matamo-lo… Vocês e eu! Somos nós, nós todos, que somos os seus assassinos! Mas como fizemos
isso? Como conseguimos esvaziar o mar? Quem nos deu uma esponja para apagar o horizonte inteiro? Que
fizemos quando desprendemos a corrente que ligava esta terra ao sol? Para onde ela vai agora? Para onde vamos
nós próprios? Longe de todos os sóis? Não estaremos incessantemente a cair? Para diante, para trás, para o lado,
para todos os lados? Haverá ainda um acima, um abaixo? Não estaremos errando através de um vazio infinito?
Não sentiremos na face o sopro do vazio? Não fará mais frio? Não aparecem sempre noites, cada vez mais
noites? Não será preciso acender os candeeiros logo de manhã? Não ouviremos ainda nada do barulho dos
coveiros  que  enterram Deus?  Ainda não  sentimos nada  da  decomposição  divina?…. Os  deuses  também se
decompõem! Deus morreu! Deus continua morto! E fomos nós que o matamos! Como havemos de nos consolar,
nós, assassinos entre os assassinos! O que o mundo possui de mais sagrado e de mais poderoso até hoje sangrou
sob o nosso punhal; quem nos há de limpar deste sangue? Que água nos poderá lavar? Que expiações, que jogo
sagrado seremos forçados a inventar? A grandeza deste ato é demasiado grande para nós. Não será preciso que
nós  próprios  nos  tornemos  deuses  para,  simplesmente,  parecermos  dignos  dela?  Nunca  houve  ação  mais
grandiosa e, quaisquer que sejam aqueles que poderão nascer depois de nós pertencerão, por causa dela, a uma
história mais elevada do que, até aqui, nunca o foi qualquer história”.
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um lado o reino do devir, da perpétua mudança de todas as coisas, do transitório e aparente, e,

de outro lado, o reino do ser, das essências imutáveis, e do verdadeiro.

Nesta cisão fundamenta-se o cristianismo, alicerçando-se em sua oposição entre

corpo e alma, o primeiro é o mundo corruptível, o mundo do aquém e do vale de lágrimas, e o

segundo é aquele destinado à eternidade, i.e. o “além-mundo”. No âmago desta díade está em

voga uma determinação específica do ser de acordo com uma interpretação temporal,  que

serve  de  fio  divisório  entre  os  dois  planos.  O mundo verdadeiro  como tal  é  aquele  cujo

carácter ontológico perfaz-se por uma temporalidade cujo paradigma é o da eternidade e da

presença constante. Assim, falar em platonismo invertido significa que o suprassensível, como

tal,  perde  o seu poder  imperioso sobre  o sensível,  convertendo-se então em produto sem

subsistência deste último. Podemos entender esta abolição do suprassensível como derrocada

das verdades eternas ou da verdade “em si mesma”.

Entre verdade e vida, Nietzsche concebe que a vida (isto é, o sensível, o corpóreo)

está acima da verdade (o suprassensível, o ideal, terreno do conceito), do mesmo modo que,

como ele diz, “o corpo é um problema muito mais espantoso (erstaunlicherer) do que a antiga

alma107”. O homem, apesar de dizer frequentemente que busca a verdade em si mesma, ele

não  a  quer  de  modo  absoluto,  em  si  e  por  si;  o  que  ele  mais  quer,  de  fato,  são  as

consequências  agradáveis  e  úteis  que  a  verdade  pode  lhe  trazer  para  a  conservação  e

potencialização de sua vida – isto é, para a elevação de sua vontade de poder. A linguagem,

antes de tocar a essência das coisas, exprimindo sua verdade inerente, é tão somente o resíduo

de uma metáfora, por si só infiel às coisas mesmas, embora traduza um sentimento e um valor

contidos e atribuídos a elas108. É aí que a verdade devém desde uma conotação moral, quando

se obriga alguém a ser veraz a fim de este alguém se mostrar dócil e confiável, para que a

sociedade exista como ela deve existir;  verdade torna-se então uma mentira habitual e de

conveniência consolidada, como forma de “mentir em rebanho”, na expressão de Nietzsche.

Apenas posteriormente, a partir do esquecimento desta condição originária, e do sentimento

de ver-se forçado a ser veraz, o homem vem a ter uma emoção moral em torno da verdade:

comparando-se com o mentiroso, o excluído em quem ninguém confia, o homem jacta-se de

ser venerável e confiável a partir desta utilidade social da verdade109.

107NIETZSCHE, F. A vontade de poder, n. 659, p. 332.
108Nietzsche, em “Sobre a verdade e a mentira” sinteriza o que ele compreende por verdade:  “O que é, pois, a
verdade? Um exército móvel de metáforas, metonímias, antropomorfismos, numa palavra, uma soma de relações
humanas que foram realçadas poética e retoricamente, transpostas e adornadas, e que, após uma longa utilização,
parecem a um povo consolidadas, canônicas e obrigatórias: as verdades são ilusões das quais se esqueceu que
elas assim o são, metáforas que se tornaram desgastadas e sem força sensível” (op. cit., p. 36).
109 Cf. NIETZSCHE, F. W. Sobre a verdade e a mentira, p. 37.
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Quando Nietzsche diz “Deus está morto”, ele apenas comunica o acontecimento

histórico e atual de que o suprassensível (como este “em si” da verdade) está sem força de

atuação. E isto atinge precisamente o Deus cristão. O que se vê é que a força projetiva oriunda

deste Deus – na forma da Igreja, enquanto projeto mundial de poder derivado desta Ideia –

não mais conduz a história do mundo, como uma meta de todo real à qual os povos devem

perseguir como o seu norte. Aquilo que era mais representativo deste Deus – o seu apanágio

criador  –  é  transposto  e  apossado  pelo  homem,  o  qual,  sob  a  base  de  sua  subjetividade

enquanto certeza de si, assegura-se da factibilidade de seu mundo e da responsabilidade de si

e do ente na totalidade.

 No entremeio do processo centrado nesse asseguramento da certeza de si, são

representativos Lutero e a Reforma, nos quais a própria salvação supraterrena é enquadrada

na certeza assegurada de salvação de acordo com um papel  protagônico da subjetividade

humana (implicada no  Sola gratia e Sola fide). Todavia, cumprido o papel inicial a que se

prestou a Reforma na aurora da modernidade, a própria religião diminui o seu peso sobre o

Dasein histórico humano, à medida que se acentua e se hipostasia a subjetividade em relação

a  uma instância  supraterrena  –  vide  que  o  cogito,  como  fundamentum inconcussum, não

pressupõe  Deus.  Se  antes  se  perseguia  a  bem-aventurança  eterna  e  o  reino  dos  céus,

doravante, paulatinamente, a meta vai se tornando a própria vida, o corpo, a terra… O que se

persegue agora é a felicidade terrena; e, mesmo entre os muitos que ainda acreditam neste

suprassensível cristão – o outro mundo, a tendência a minorar este mundo em prol do além-

mundo –, ainda paira, com uma insistência ferrenha, a provocação de que é possível e urgente

o pleno desenvolvimento das potencialidades de criação humanas, sua perfectibilidade, seu

progresso, que hão de propiciar-lhe aqui agora,  ainda “nesta vida”,  o melhor dos mundos

possíveis; e isto faz-se em razão do cultivo das faculdades e virtudes sociais do homem por

meio da formação (Bildung) e da cultura – em que se alicerça a educação e suas instituições –,

encarada  desde  uma  dimensão  secular,  na  qual  o  Estado  –  em  vez  da  Igreja  –  toma

responsabilidade principal à condução.

Heidegger compreende que na modernidade se cumpre um abandono do modo de

ser (isto é, da metafísica) antigo e medieval, uma mudança do pensar e do questionamento do

ser  tal  como  se  dava  até  então.  No  âmago  da  mudança,  ocorre  uma  transformação  dos

conceitos  metafísicos  fundamentais  da  antiguidade  e  Idade  Média;  tais  conceitos  são,

precisamente,  os de  subjectum  (upokeímenon)  e  objectum,  isto  é,  sujeito  e  objeto110.  Esta
110 Heidegger aponta que a palavra upokeímenon nasceu da filosofia grega, e, deste modo, somente é inteligível
desde a compreensão grega do conceito ser, a saber, como presença constante  (e aqui é preciso destacar que
constância  e  presença  são  caracteres  e  determinações  temporais).  Assim,  ente,  para  os  gregos,  ente  é  o
permanente que resiste na mudança dos estados, mantendo-se, pois, idêntico a si. Para o dizer (lógos) atravessar
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transformação crucial e abandono dos alicerces metafísicos até aqui identifica-se com a morte

de Deus na medida que, na esteira do pensamento cartesiano do cogito, como instauração da

subjetividade como o padrão de medida de todo o real, cumpre-se uma liberação dos laços até

aqui vigentes. O que surge como novo no tempo moderno em contraposição à época antiga e

medieval radica-se na ocorrência de o homem tomar por si e a partir de si mesmo a iniciativa

de se tornar certo e seguro de seu ser homem em meio ao mundo111. Nesta contraposição,

grassam as reflexões sobre as faculdades humanas e sua potência à perfectibilidade, em vez da

doutrina da degeneração total da humanidade, por exemplo. Podemos dizer que, dentre outros

aspectos, o “matar a Deus” equivale a este “liberar” cumprido em três domínios históricos

fundamentais, conforme Heidegger enumera-os:

“1.  Ela  (a  liberação  dos  laços  vigentes  até  a  aqui)  cumpriu-se  no
desligamento da ordem da vida da Igreja cristã  e  da autoridade do
dogma. Mas, em compensação, o homem virou-se para a descoberta, a
conquista e o domínio do mundo. Aqui reside a origem da técnica, que
é mais do que o domínio dos instrumentos e das máquinas, que tem
antes  o  seu  significado  fundamental  numa  relação  modificada  do
homem com o mundo.
2. A liberação cumpriu-se no desligamento do homem dos vínculos da
natureza, tomada como organismo vivo. A natureza é reinterpretada de
acordo com o mecânico. O corpo torna-se simples máquina, ao lado
da qual domina o espírito.
3. A liberação cumpriu-se no desligamento do homem da comunidade,
das  ordens originárias.  Contudo, ela  não se cumpriu na direção do
caos;  O  homem  tornou-se,  antes,  um  indivíduo  consciente  de  si
mesmo e elemento da nova ordem que recebe o nome de  sociedade,
isto é, uma associação. Aqui está a origem do novo conceito de Estado
(contrato social)112”.

Como vimos,  a  destruição  das  antigas  ordens  na  forma de  uma liberação das

amarras  tradicionais,  sob  a  égide  metafísica  do  conceito  de  sujeito  –  e  egoidade  –,  não

representa a  decaída  em um caos  niilista,  se  por  niilismo se entende o puro e  anárquico

relativismo  desordeiro,  no  viés  de  que,  se  Deus  está  morto,  “tudo  é  permitido”.  É

precisamente  com a  liberação destes  laços  a  que  se prendia  o homem que se  lhe  abrem
isto que resiste, isto é, afirmar e expor o ser do ente, ele visará o predicado da coisa, enquanto aquilo através do
qual algo pode ser afirmado. E o upokeímenon, subjectum, é aquilo acerca do qual o predicado afirma algo; é o
fundamento que possibilita a predicação. Deste modo, na Idade Média, “sujeito” significava uma coisa presente
em si, como uma casa, pedra, árvore etc., ao modo como hoje entende-se por “objeto”. Enquanto isso, objectum,
era entendido como o que se contrapõe a mim (como está presente no étimo do termo em alemão (Gegenstand),
na medida que o coloco e o represento – penso-o – diante de mim. Assim, o “objeto”, enquanto aquilo que é
imaginado, era da alçada do que hoje costuma-se chamar de “subjetivo”. Portanto, é com a transformação destes
dois conceitos fundamentais realizada na metafísica – chamada por Aristóteles de próte philosophia e traduzida
em latim por  prima philosophia/;  daí a obra central  em que se cumpre tal mudança fundamental chamar-se
Meditationes de prima philosophia, de Descartes   – que se propaga a passagem do ser antigo e medieval para o
nosso dos dias atuais.
Cf. HEIDEGGER, M. Lógica: a pergunta pela essência da linguagem, p. 219-220.
111 Cf. HEIDEGGER, M. Nietzsche II, p. 98.
112HEIDEGGER, M. Lógica: a pergunta pela essência da linguagem, p. 221.
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possibilidades vastíssimas de factibilidade em torno da ideia de sociedade civil e de  ordem

econômica capitalista. Nesta perspectiva, a modernidade possui mais inventividade e formas

de ocupação, sucesso e vias de publicação do que qualquer outra era antes dela. Heidegger

destaca a ascensão deste antropocentrismo moderno – a autonomia do homem em virtude de

sua própria razão e cálculo – firmado sob as bases do sujeito e de suas faculdades – razão,

consciência – fazendo com que o suprassensível – o reino dos céus como meta diretriz dos

povos – seja substituído pelo progresso histórico e pelo utilitarismo típico da sociedade de

massas:

“No lugar da autoridade desvanecida de Deus e do âmbito doutrinário
da igreja entra em cena a autoridade da voz da consciência, impõe-se a
autoridade da razão. Contra esta última levanta-se o instinto social. A
fuga  do  mundo  em  direção  ao  suprassensível  é  substituída  pelo
progresso histórico. A meta no além metamorfoseia-se na felicidade
terrena dos muitos. Os serviços do culto à religião é dissolvido através
do  entusiasmo  pela  criação  de  uma  cultura  ou  pela  extensão  da
civilização.  O elemento criador,  outrora o próprio ao Deus bíblico,
transforma-se  em caráter  distintivo  do  agir  humano.  Sua  atividade
criadora é derradeiramente transposta para o seio dos negócios”113.

Desta maneira, podemos entender que a morte de Deus em Nietzsche desdobra-se

em dois sentidos: um sentido positivo e um sentido negativo. Negativamente, a morte de Deus

é o deslocamento e enfraquecimento do suprassensível; afinal, a morte de Deus trata-se da

desvalorização dos valores supremos que imperaram até aqui. E, de modo positivo, ela é o

apelo  que  reclama uma nova medida  de  instauração  dos  valores,  na  medida  que,  com a

abolição do mundo ideal, a terra passa a figurar como o sentido e a meta de toda valoração;

neste âmbito, entra em cena um novo posicionamento de valores (Wertsetzen) em termos da

vontade de poder como o novo princípio instaurador de sentido. Se o homem não pode mais

erigir valores desde outrem, desde o suprassensível, então ele deverá erigi-los apenas a partir

de si mesmo, e do que lhe diz respeito a sua vivência, conforme o âmbito “deste mundo”,  que

lhe  garante  as  o  solo  de  movimento  de  sua  vontade  de  poder.  Então,  efetivamente,  o

suprassensível  pode  ser  substituído  pela  felicidade  humana  conformada  pelas  realizações

humanas, enquanto a meta ulterior da valoração.

2.1. O NIILISMO

Nietzsche  entende  o  acontecimento  extraordinário  da  morte  de  Deus,  um

“assassínio” provocado não por ele mesmo,  mas pela  própria modernidade no que toca à
113HEIDEGGER, M. A sentença nietzschiana Deus está morto, p. 482
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autonomização do homem e  ao antropocentrismo,  como a  senha para  a  palavra  niilismo.

Niilismo, neste sentido, é precisamente um movimento histórico e, como tal, necessário, que

perpassa a constituição de nossa existência, bem como atravessa os séculos precedentes e

vindouros114.  O  niilismo  identifica-se  com  a  própria  história  do  ente,  no  sentido  das

transformações fundamentais da configuração de sua entidade na esteira de um projeto (a

metafísica)  destinado  desde  os  gregos  e  impelido  para  o  seu  fim,  que  se  consuma  na

modernidade. Ele se condensa na expressão “Deus está morto”. Tal asserção aponta para o

fato de o Deus cristão,  e, por força disto,  o suprassensível em geral, perder todo o poder

vinculativo sobre o ente na totalidade e sobre a definição do homem. Esta perda de poder

sobre o ente, sobre o efetivamente real, ou seja, a morte de Deus, apesar de ter o seu ponto de

apoio na metafísica cartesiana, não se instala de uma vez só e não pode ser reduzida a tal ou

qual fato histórico particular.

O  niilismo,  enquanto  movimento  histórico,  é  um  processo  lento;  no  seu

desenrolar, pouquíssimos se dão conta dele ou têm a mínima suspeita sobre o que está em

jogo no fundo de sua formação. No entanto,  ele  é um processo irremediável.  Por isso,  o

“homem louco” do aforisma 125 de A gaia ciência de Nietzsche compara-o ao apagamento de

um astro distante cuja luz precisa de muito tempo para deixar de ser vista na terra, visto que

os homens atuais ainda não são capazes de reconhecer o niilismo como tal,  e, assim, não

percebem o significado mais profundo da época histórica em que vivem; desta maneira, o

homem  que  proclama  a  “morte  de  Deus”  diz  ter  vindo  cedo  demais,  pois  a  seus

contemporâneos só está visível ainda a “aparência” de uma refulgência – ou seja, os ideais

supratemporais – que já não existe mais.

É comum a opinião corrente que atribui a causa do niilismo a doutrinas “niilistas”

subversivas de ateus despudorados, como a de Nietzsche mas também a de Marx, o qual,

semelhante  àquele,  declara  que,  contemporaneamente,  “tudo  que  era  estável  e  sólido  se

desmancha no ar”, ao passo que o mais sagrado tido aqui é inexoravelmente profanado115.

Todavia, isto nos parece um erro, porquanto o niilismo não é redutível a uma visão de mundo

peculiar  representada por quem quer que seja.  Ele é,  antes,  um acontecimento demasiado

longínquo correspondente à lógica intrínseca à história ocidental. Portanto, de acordo com o

114 Assim o indica Nietzsche em  A vontade de poder “O que conto é a história dos dois próximos séculos.
Descrevo o que vem, o que não pode mais vir de outro modo: o advento do niilismo. Essa história pode já agora
ser contada: pois aqui obra a própria necessidade. Esse futuro pronuncia-se em cem sinais, esse destino anuncia-
se por toda parte; para essa música do futuro, todos os ouvidos estão afinados. Toda a nossa cultura europeia
move-se já, desde há muito, com a tortura de uma tensão, que cresce de década a década, como se estivesse
encaminhando-se  para  uma catástrofe:  inquieta,  violenta,  precipitada:  como uma correnteza  que  anseia  por
chegar ao fim e que não mais se lembra, tem medo de lembrar-se” (p. 23).
115 MARX, K. Manifesto do partido comunista. Porto Alegre: L&PM, 2001, p. 29.
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diagnóstico heideggeriano [???], todos os fenômenos que vigoram nesta época da história do

Ocidente, orbitam o niilismo, tendo-o por fundamento, por ordem e justificação – ou seja, no

niilismo  encontram  a  sua  “verdade”  –  compreendida  por  Nietzsche  não  como  uma

concordância do  lógos com o em-si das coisas, mas como justiça, no sentido daquilo que

justifica. O niilismo remete à posição que o homem ocupa em meio ao ente na totalidade,

precisamente na forma pela qual o homem coloca-se em ligação com ente e, nesta via, em

ligação consigo mesmo; e isto quer dizer tão só o modo como o homem existe historicamente

– o fundamento de sua historicidade.

Destarte, como foi dito que a morte de Deus desdobra-se em dois sentidos, um

positivo e outro negativo, assim também o niilismo tem essas duas dimensões. Qual a resposta

à  pergunta  o  que  significa  niilismo?  Negativamente,  Nietzsche  o  diz:  “Que  os  valores

supremos desvalorizem-se. Falta o  fim; falta a resposta ao ‘Por quê?’”116. Outro título para

esta  desvalorização  que  permeia  o  niilismo,  dado por  Nietzsche,  é  “declínio  dos  valores

cosmológicos”. O maior dentre estes valores supremos, que encarna a moral, é a verdade;

todavia, esta passa a voltar-se precisamente contra a moral, ao julgar sua tábua de valores

como interessada, histórica e temporalmente contingentes, além de, em muitas ocasiões, gozar

de  uma origem mesquinha,  a  qual  é  escancarada  genealogicamente  pela  ciência  moderna

(como a filologia, em que Nietzsche era especialista). Por esta forma, o pessimismo é o que

primeiramente vem à tona com o niilismo; a caducidade dos valores tradicionais, a percepção

de  decadência,  é,  assim,  um  estado  intermediário.  Então,  positivamente,  soergue-se  um

niilismo consumado e normativo para o futuro, designado como “niilismo clássico”. Com isto,

Nietzsche pretendia alçar-se no contramovimento de toda a metafísica até aqui, ao superá-la –

com  a  libertação  dos  valores  até  então  vigentes  –  mediante  o  que  ele  enuncia  como

“transvaloração de todos os valores”.  Através deste  outro título central,  ao lado do termo

diretor “niilismo”, segundo Heidegger, Nietzsche logra sua posição fundamental no interior

da história da metafísica ocidental.

Se os valores não podem mais ser erigidos sobre um “outro mundo”, então eles

deverão ser criados a partir do próprio ente (na linguagem de Nietzsche, “a partir da própria

vida”). E, se assim se passa, será necessário que o próprio ente experimente em sua entidade

uma nova determinação que o torne apto a servir como princípio de inscrição de uma nova

tábua valorativa e um novo padrão de medida conforme uma ordenação hierárquica do cosmo

que lhe faça jus117.  Se a determinação da entidade do ente é aquilo que significa o nome

“metafísica”, então a fundação do princípio de uma nova instauração de valores, isto é, o
116NIETZSCHE, F. W. A vontade de poder, p. 29.
117 Cf. HEIDEGGER, M. Nietzsche II, p. 24.
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niilismo clássico ou niilismo positivo, é, em si mesma, metafísica. Logo, conclui Heidegger, a

posição  de  Nietzsche  na  história  da  metafísica,  não  é  a  de  superação,  mas  sim  a  de

aprofundamento  dela;  a  doutrina  nietzschiana  é  vista  como  a  adoção  extrema  e  em  si

obscurecida do projeto diretor da  metafísica, ao qual Nietzsche não consegue retroceder, pois

tal  caminho  lhe  permanece  velado.  Heidegger  classifica  Nietzsche  como  o  “último

metafísico”,  em  virtude  de  ele  ocupar  não  uma  posição  dentre  outras  no  rol  de  vários

pensadores, mas por, ao pensar em direção à história do mundo e trazer à palavra aquilo que o

ente é na respectiva história de seu ser, consumar a metafísica por meio de sua inversão.

Nos Fragmentos póstumos é que lemos a célebre sentença de Nietzsche: “minha

filosofia é um platonismo invertido”118. Por platonismo entende-se distinção entre o mundo

verdadeiro e o mundo aparente; o primeiro é o reino do ser, enquanto o segundo, o do devir.

Pela inversão, o mundo aparente, como lugar do sensível, torna-se o único efetivamente real,

enquanto que o antigo mundo verdadeiro adentra o domínio da não-verdade. Entretanto, tal

inversão não é uma simples virada mecânica através da qual o mais baixo toma o lugar do

mais alto, e vice-versa, embora ambos permaneçam inalterados em sua articulação interna. Ao

invés  disso,  a inversão é a transformação em que o mais baixo,  isto é,  o sensível,  o que

Nietzsche chama de “vida”, o corpo como o reino das pulsões e paixões, passa a determinar-

se em sua constituição como vontade de poder. Nesta via,  o mais baixo,  vigorando como

vontade  de  poder,  é  transformado  de  tal  modo  que,  em  sua  estrutura  essencial,  o

suprassensível  é  modificado  incorporado  enquanto  asseguramento  da  consistência  –

reiterando assim a determinação primeira  do ser na história  da metafísica como presença

constante. Assim, a determinação da entidade do ente que Nietzsche realiza, realização esta

que se nomeia como a elaboração de uma metafísica,  é  tal  que pensa o ser  no signo da

vontade  de  poder,  e  ainda  além  disso,  no  signo  do  eterno  retorno  do  mesmo.  Ambos

necessitam, pois, articular-se em uma unidade essencial, e, como determinações do ser, devem

dizer o mesmo.

Deste modo,  em termos da metafísica do fim da história e da consumação da

modernidade, o pensamento nietzschiano do eterno retorno do mesmo e o da vontade de poder

exprimem a historicidade da história de nossa própria época, que vivemos tanto nos séculos

XX quando no século XXI. Heidegger assinala que desde a aurora do pensamento metafísico

ocidental com os gregos, que nos legaram os conceitos fundamentais nos quais ainda nos

movemos, o ser foi pensado em sua diferencialidade entre o-que-ser, ou quididade (tó tí éstin)

e  o  fato-de-ser,  ou  quodidade  (tó  éstin),  embora  tal  diferenciação  tenha  permanecido
118 “Meine Philosophie umgedrehter Platonismus” (NIETZSCHE, F. W. Nachgelessene Fragmente 1869-1874,
7[156], p. 199).



64

infundada e inclinada à confusão; o primeiro diz o que o ente é, e o segundo denomina o seu

como. Foge ao escopo deste trabalho detalhar com maior precisão esta distinção, a qual é de

suma importância para o pensamento heideggeriano da diferença ontológica; foge também ao

escopo deste trabalho precisar as determinações de Platão e Aristóteles, e de seus conceitos

fundamentais (como  idéa,  morphé,  ulé,  sýnolon,  enérgeia  e  enteléchia), à abordagem desta

diferenciação entre o  que  e o  como do ente. No entanto, cabe aqui destacar que Heidegger

compreende que essa distinção, proveniente desde o despontar da metafísica, reaparece com

extremo  aguçamento  nesta  fase  de  consumação  da  metafísica  por  meio  da  metafísica

nietzschiana da vontade de poder e do eterno retorno do mesmo (articulada com sua missão de

transvaloração de todos os valores e sua compreensão do niilismo e anúncio da morte de

Deus).

Acerca da distinção ontológica, Heidegger explica: “o termo ‘vontade de poder’

diz o que o ente é segundo a sua essência (constituição). O termo ‘eterno retorno do mesmo’

diz como o ente dotado de tal essência na totalidade precisa ser”119. A entidade do ente como

vontade de poder significa que o ser é concebido desde a essência do poder. E qual a essência

do poder? O poder consiste na superpotencialização  de si mesmo. “Todo poder só é poder na

medida em que e enquanto ele é mais poder, ou seja, elevação de poder”120. E isto de tal

maneira que se o poder contenta-se em manter-se estagnado em si mesmo, sem ultrapassar e

exceder a si mesmo continuamente, então ele já se torna impotência. No termo “vontade”

exprime-se  o  comando  e  a  liberação  para  o  exercício  do  poder.  Aí  encontra-se  a  única

“justiça” no sentido de a única “verdade”. À proporção que tal comando é liberado e o ente

assume esta forma de configuração, advém a requisição de uma nova ordem sobre a terra.

Somente esta nova ordem faz jus à justiça da entidade do ente como vontade de poder. Assim,

se a terra é a única que permanece, com a abolição de todo suprassensível, “além” e “céu”,

então a nova ordem instaurada há de ser a seguinte: “o domínio incondicionado do puro poder

sobre o globo terrestre por meio do homem121”. Junto a isto, tem vez a técnica moderna como

um modo de ser que constitui fundamentalmente o Dasein do moderno.

Para a tomada de responsabilidade sobre a terra de acordo com esta nova ordem

instaurada, a qual requer domínio planetário incondicionado, exige-se um novo tipo e figura

de humanidade. O “homem” até aqui, ainda cambaleante com os valores supremos niilistas –

niilistas  porque  em  si  já  contém  o  germe  de  sua  desvalorização  quando  destinados

historicamente,  em vez de sua desvalorização ser puramente externa – não faz jus a  esta

119 HEIDEGGER, M. Nietzsche II, p. 26.
120 Ibidem, p. 25.
121 Ibidem, p. 27.
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requisição, por isso, é chamado de o “último homem”. Esta nova humanidade exigida deve ir

além de si mesmo ao ir além dos valores até aqui; por esta forma, ela é a figura do “além-do-

homem” (Übermensch). O além-do-homem é a figura (Gestalt) suprema e o senhor da mais

pura vontade de poder implicada no domínio totalizante sobre o globo terrestre, pelo qual a

terra é intimada ao alcance da mobilização total122. O além-do-homem é o homem moderno

que se torna a única medida do ente na totalidade. Assim, o predomínio do ser na forma desta

figura essencial do além-do-homem é chamado de maquinação123, como um nome para essa

ordem de domínio incondicionado sobre o globo e para a historicidade da era moderna.

No bojo do niilismo, a abolição do suprassensível é a abolição do ser enquanto

mundo verdadeiro antípoda ao devir – o mundo aparente. Se só resta a terra ou a vida como

efetivamente reais, os quais passam a reger-se sob a interpretação da vontade de poder, então

isto  implica  que  a  superpotencialização  do  poder  que  nunca  se  extingue  precisa  ser  um

constante devir; e este devir não pode movimentar-se progressivamente para uma meta fora de

si mesmo (senão se cancelaria a obliteração da diferença entre ser e devir que a metafísica

nietzschiana  anuncia,  como  um  fator  da  inversão  do  platonismo),  mas  deve  retornar

continuamente a si mesmo no ciclo da elevação de poder e em torno dela progredir. É por esta

forma que o caráter fundamental do ente enquanto vontade de poder deve ser indissociável do

eterno retorno do mesmo. O que está em voga no que retorna neste “retorno do mesmo” é o

asseguramento contínuo do poder e de sua certeza.

A metafísica de Nietzsche é o pensamento mais bem acabado e pleno em que o

homem posiciona-se como a medida e o centro nodal do ente na totalidade, encontrando-se à

base dele. Em termos modernos, isto significa que o homem põe-se na base e como condição

de toda objetivação e representabilidade. Uma palavra que sintetiza este posicionamento é

subjectum. No despontar da filosofia moderna, este termo passa por uma mudança crucial: de

realidade  substancial  (concepção  medieval)  torna-se  Eu  como  fundamento  indubitável,  o

122 Encontra-se aqui articulado a metafísica de Ernst Jünger à de Nietzsche, em que “o trabalhador” jüngeriano
complementa-se ao além-do-homem nietzschiano como a figura (Gestalt) responsável pelo estabelecimento de
uma ordem mundial  do trabalho e  de mobilização  total  pondo fim ao  mundo esclerosado da antiga  ordem
burguesa oitocentista.
Cf. HEIDEGGER, M. Sôbre o problema do ser.
123 Por “maquinação” (Machenschaft), conforme assinala Casanova, Heidegger emprega uma palavra que em
sentido corrente quer dizer tramoia, embora, em sentido filosófico, ela indique algo além. Heidegger tem em
vista o ético da palavra, como substantivação do verbo  machen – fazer. “Com esta substantivação Heidegger
procura  dar  conta  da  liberação  da  postura  produtiva  do  sujeito  moderno  e  a  paulatina  autonomização  das
estruturas de produção” (CASANOVA, M.A.). Através deste termo, destaca-se que o homem está lançado em
um hiper processo de exploração de todas em coisas, em que todo o ente se revela como recursos disponíveis
para essa manipulação/maquinação; mas o homem não é apenas o sujeito deste processo; na medida em que todo
o ente se configura como fundo de reserva demandado para a exploração, e o homem, como tal, é parte do “ente
na totalidade”, ele mesmo torna-se objeto dessa maquinação e presa desta cadeia explorativa, de cuja rede ele
não  consegue  escapar  por  um  simples  ato  de  vontade  visto  que  a  maquinação  se  trata  de  um  processo
autonomizado.
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tribunal pelo qual é decidido se e em que medida o objeto satisfaz a exigência de certeza e de

asseguramento. Assim, o ser do homem é hipostasiado em um Eu e isolado em um ser vazio;

daí advém uma série de questões para saber como este eu fechado deve chegar a uma relação

com o não eu, isto é, com o objeto124. O primeiro passo para essa transformação foi dado por

Descartes quando ele afirma “ego cogito, ergo sum”: penso, logo existo. O que está em jogo

nela, para Heidegger, é que “toda consciência das coisas e do ente na totalidade é reportada à

autoconsciência do sujeito humano como o fundamento inabalável de toda certeza125”. Isto se

dá ao passo que a realidade do real (a objetividade) é tida como o ter-sido-representado por e

para este sujeito representador. O predomínio da subjetividade na era moderna é tal que, em

função disto, a metafísica da modernidade é identificada como metafísica da subjetividade.

Nietzsche,  então,  ao  exprimir-se  sob  a  doutrina  da  vontade  de  poder  dá

continuidade a este projeto moderno de poderio da subjetividade, ao estabelecer o primado da

autodoação do homem em relação ao mundo e ao posicionar a experiência humana como o

padrão  de  medida  de  interpretação  de  todas  as  coisas.  Ademais,  Nietzsche  vai  além  e

descentraliza o cogito do sujeito em prol do corpo e dos impulsos, fazendo com que o corpo

pensamento seja expressão derivada dessa vivência corpórea. Heidegger cita Nietzsche que

escreve em sua obra Para além do bem e do mal:

“Suposto  que  nada  é  ‘dado’ como  real  além  de  nosso  mundo  dos
desejos e paixões,  que não podemos descer ou ascender a nenhuma
outra ‘realidade’ senão justamente à realidade de nossos impulsos –
pois  pensar  é  apenas  um  comportamento  desses  impulsos  uns  em
relação aos outros –: será que não é permitido fazer a experiência e
colocar  a  questão  sobre  se  esse  ‘dado’  não  é  suficiente  para
compreender a partir de seu similar o assim chamado mundo mecânico
(ou ‘material’)?126”

Nietzsche almeja que o mundo material, não humano, in-animado, seja pensado

segundo os impulsos  humanos.  Nisto revela-se o pensamento valorativo de Nietzsche,  no

sentido de posicionar o valor como condições que a vontade de poder conta e calcula para si

mesma em vista de sua conservação e elevação, avaliando o quantum de poder que se é capaz

de se incorporar. Assim, o pensamento valorativo tem por base essencial o fato de o ente na

totalidade ser interpretado  segundo o ser humano, além de a interpretação ser meramente

executada por meio do homem. A doutrina nietzschiana transforma, portanto, tudo aquilo que

é (o ente como tal)  em propriedade e produto do homem, levando ao extremo a doutrina

124 Cf. HEIDEGGER, M. Lógica: a pergunta pela essência da linguagem, p. 228.
125 HEIDEGGER, M. Nietzsche II, p. 95.
126 NIETZSCHE Apud HEIDEGGER, M. Nietzsche II, p. 94. ,
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cartesiana, pela qual toda verdade é refundada na certeza de si do sujeito humano127. Enfim,

Heidegger compreende que se Nietzsche se volta contra Descartes, ele o faz em razão de este

ainda  não  ter  estabelecido  de  maneira  completa  e  plena  o  homem  como  subjectum.  A

representação do subjectum cartesiano como ego cogito, ao invés do subjectum como pulsão

de afetos e impulsos vitais sob o signo da vontade de poder, ainda não era suficientemente

subjetivista.  Somente com a completude da metafísica em cujo acontecimento se revela o

niilismo  como  o  acontecer  fundamental  da  história  do  Ocidente,  o  subjetivismo  adquire

caráter pleno, proporcionando que a modernidade adentre o campo mais avançado de suas

possibilidades. Heidegger então conclui: “É só com a doutrina do além-do-homem como a

doutrina do primado incondicionado do homem no interior do ente que a metafísica moderna

chega à determinação extrema e consumada de sua essência. Nessa doutrina, Descartes festeja

o seu mais elevado triunfo128”.

127 HEIDEGGER, M. Nietzsche II, p. 95.
128 HEIDEGGER, M. Nietzsche II, p. 44.
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CAPÍTULO 3

A RELAÇÃO ENTRE TEMPO E HISTÓRIA

1.  HISTÓRIA  E  TEMPORALIDADE  COMO  CARÁCTER  ONTOLÓGICO

DISTINTIVO DO HOMEM

Neste terceiro capítulo, de início, é importante retomarmos como Ser e Tempo – e

outros textos cuja perspectiva gravita em torno da temática central desta obra – permite-nos

pensar a história. No primeiro capítulo, vimos que, no âmbito de Ser e Tempo, a questão da

história  encontra  lugar  junto  ao  questionamento  das  estruturas  existenciais  do  Dasein,

conceito com o qual Heidegger designa o ser do homem. Estes existenciais unificam-se no

cuidado ou preocupação (Sorge), cujo sentido fundamental, por sua vez, é a temporalidade

(Zeitlichkeit).  A  temporalidade  do  Dasein desdobra-se  em  três  modalidades  de

temporalização, chamadas de ekstases. São elas, em ordem de originariedade: o futuro como

porvir  (Zukunft),  o passado como ter-sido (Gewesenheit)  e o presente como o instante  da

decisão (Augenblick).  Projetando-se, lançando-se para o futuro em seu ser-para-a-morte, o

Dasein gesta-se,  isto  é,  acontece  (geschieht),  estendendo-se  entre  nascimento  e  morte,

consumando,  assim,  sua totalidade  ou  inteireza  (Ganzheit).  Por  este  sentido  do acontecer

distendido  entre  ambos,  o  Dasein é  histórico  (geschichtlich),  e,  sobre  a  base  desta  sua

historicidade, assentam-se a história (Geschichte), enquanto o acontecer humano, as formas

de humanidade no tempo, e a historiografia ou ciência da história (Historie).

 Deste modo, a história só existe como tal em função da existência fática de um

ente que é histórico em sua constituição, qual seja, o homem. A história é apanágio exclusivo

dele. Sem homem, não há história, e vice-versa. Animais, plantas e a pedra, por exemplo, não

têm história;  eles  são  seres  a-históricos.  Isto  se  dá  em virtude  de  o  tempo  estruturar-se

(Heidegger  prefere  dizer:  temporalizar-se)  de  maneira  distinta  no  vivente,  no  subsistente

(entes inanimados), e neste vivente peculiar, o único existente – o Dasein. Afinal, o tempo é o

“como” deste “ente privilegiado”, isto é, o principium individuationis que lhe imprime forma

e presença129.  E,  no ente existente,  o tempo temporaliza-se em uma forma específica que

Heidegger chama de temporalidade ou ser-temporal,  a fim de demarcar precisamente uma

linha divisória entre o ser do homem e o ser dos demais entes. Assim, somente o homem é

histórico na mesma medida em que somente ele é temporal. Historicidade e temporalidade

são, portanto, caracteres ontológicos distintivos. Daí que toda pergunta pela essência homem

é, de saída, uma pergunta pelo sentido da temporalidade e, com isto, também pela essência da

129 HEIDEGGER, M. El concepto de tiempo, p. 9.
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história. Estas três temáticas (homem, tempo e história) são indissociáveis, e pertencem ao

âmbito de um mesmo questionamento, o qual se move sempre em uma circularidade – um

determina-se  pelo  outro,  e  vice-versa  –  cujo  círculo,  ao  contrário  do  que  reza  a  lógica

tradicional, não deve ser descartado por considerar-se “vicioso”.

Onde for tratada a diferenciação entre o homem e o animal, aí estará presente o

problema  da  história,  e,  de  igual  modo,  o  inverso.  Heidegger  toma  e  enfatiza  essa

consideração através da leitura de Nietzsche. Este, em Sobre a utilidade e desvantagem da

história para a vida, ao propor-se a pensar como a história poderia servir à potencialização da

vida e da ação, começa chamando atenção para o espanto e a inveja sobrevindos ao homem

quando ele se mede com os animais e percebe que deles se distingue radicalmente. E a raiz

desta distinção radical situa-se em uma relação diferenciada para com o tempo, especialmente

para com o passado. Os conceitos de memória e esquecimento são o diapasão desta diferença.

Para  Nietzsche,  o  animal  vive  preso  na  instantaneidade,  em  perpétuo

esquecimento; ele vive, pois, a-historicamente, a cada vez absorvido no presente e aparecendo

sempre  tal  qual  ele  verdadeiramente  é,  sem  que  saiba  dissimular;  por  isso,  ele  é

invariavelmente sincero. Já o homem, ao contrário, é incapaz de esquecer ao modo do animal,

porquanto o seu presente vigora em uma constante  relação tensa com o passado;  em seu

existir,  o homem levanta-se contra o passado, confrontando-se com a memória,  da qual é

refém;  neste  sentido,  o  homem  vive  historicamente.  Ele  é  arrastado  inexoravelmente  na

necessidade incessante de ter de produzir orientação para o presente a partir do passado, e de

articular a memória de tal maneira que ela não se torne para ele uma carga paralisante, em vez

de algo inspirador. Deste modo, Nietzsche concebe a história como uma distinção do homem

– distinção que, a propósito, causa-lhe mais infelicidade, sofrimento e inveja, do que motivos

dos quais ele pudesse se sentir inclinado a se vangloriar130.

Com  efeito,  o  fator  responsável  pela  distinção  entre  a  historicidade  e  a  a-

historicidade encontra-se nas formas de temporalização do tempo, isto é, as diversas formas

possíveis de se relacionar  com o passado131.  A essência da história depende, portanto,  da

diferenciação entre  o histórico e  o a-histórico como determinações  ontológicas  dos entes.

Heidegger concorda e acompanha Nietzsche nesta concepção, embora não encare o problema

da relação homem/história a partir de perspectivas vitalistas – como vontade de poder, luta

130 Cf. “Tanto na maior como na menor felicidade, só uma coisa faz a felicidade ser felicidade: a capacidade de
esquecer ou, expresso de forma erudita, a faculdade de sentir aistoricamente durante a felicidade. Quem não sabe
alojar-se no umbral do instante, esquecendo-se de tudo o que passou, quem não é capaz de manter-se em pé,
como uma deusa vitória, sem vertigem ou temor, nunca saberá o que é felicidade” (NIETZSCHE, F.  Sobre a
utilidade e a desvantagem da história para a vida, p. 36).
131 Ibidem, p. 34.
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pela existência etc. –, sob a ótica do binômio felicidade/sofrimento, e com o objetivo de tornar

patente sua utilidade à vida, posto que a ela todo conhecimento deveria dobrar-se e servir…

Quer seja a vida de um povo, de um homem ou de uma cultura, conforme Nietzsche a entende

em seus três desdobramentos antropológicos. Heidegger, em contrapartida, está muito mais

interessado em refletir sobre como, em nossa época, o homem se posiciona em relação ao seu

si mesmo e em relação aos outros e aos demais entes. Assim, em última instância, Heidegger

busca  um aceno  para  que  o  homem possa  ser  determinado  de  uma  maneira  ainda  mais

originária.

E tal determinação deve-se fazer em uma dimensão e relevância que transcendem

toda biologia e antropologia, parâmetros de crenças ou visões de mundo. Isto se dá porque tais

âmbitos  científicos,  ideológicos  e  cosmovisionários,  não  podem  fornecer  –  como  por

exemplo,  mediante  dados  de  pesquisa,  descobertas  científicas  –  contribuição  derradeira  à

resolução do problema desta diferença entre o ser do homem e do animal, pois todo o destino

da história ocidental, e aí estão inclusas as ciências, crenças religiosas etc., põe-se em jogo na

decisão pensante ou na indecisão irrefletida acerca do limite divisório (Grenzscheide) entre

ambos132.  Em Heidegger,  portanto,  é  importante  reiterar:  a  decisão  metafísico-ontológica

propriamente dita antecede quaisquer ciências ônticas.

Ao  examinar  a  chamada  segunda  consideração  extemporânea,  Heidegger  faz

questão de ressaltar que a aproximação de Nietzsche desta temática antropológica conduzida

primariamente  em  direção  à  animalidade  do  animal,  não  é  acidental  nem  um  artifício

literário133.  Nietzsche é um pensador que ocupa um lugar especial  na história da filosofia

como alguém que pensou com severidade a posição fundamental do homem ocidental em

meio à totalidade do ente. Desta maneira, ele foi aquele que exprimiu com maior amplitude

aquilo que é mais próprio da forma moderna de pensar e conceber o sentido de todas as coisas

(o ser do ente  na totalidade).  Assim, quando acompanhamos o seu pensamento,  podemos

perceber que, ao perguntarmos pelo homem, movemo-nos necessariamente num campo de

diferenciação entre o animal e o homem. E este campo, todavia, ainda não está decidido com

profundidade.

Tal indecisão tem procedência no dualismo cartesiano corpo/mente pelo qual a

razão decreta que tanto o corpo humano quanto os animais em sua corporeidade nada são

além de meras máquinas; a essência do corpo é então conceituada desde o maquínico; assim,
132 HEIDEGGER, M. Zur Auslegung von Nietzsches II. Unzeitgemäßer Betrachtung, p. 23.
133 Cf. „Dieser Ansatz nötigt  uns die Frage auf:  Ist  hier,  wo es sich um die Verrechnung der  Historie,  d.  h.  des
menschlichen Seins für das Leben, nämlich zuvor für das menschliche Leben handelt, ist hier, wo also der Mensch in
Frage steht,  der Ansatz der Betrachtung beim  Tier  notwendig oder nur zufällig, etwa lediglich ein  Kunstgriff der
schriftstellerischen Gestaltung? Der Ansatz bei der Betrachtung des Tieres ist, wie sich zeigen wird, nicht  zufällig“
(Grifo meu) (Ibidem, p. 23).
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o nome “animal”,  se imputado a homens,  adquire  forte  sentido depreciativo,  diferente do

sentido originário do latim animal como simplesmente “o que respira”, atribuível não só ao

homem, como também aos animais e válido até mesmo para os deuses. E, quando na fase

consumada da Modernidade – com Nietzsche e com a metafísica vitalista oitocentista –, a

própria  mente  ou  razão  são  reduzidas  à  categoria  dos  instintos,  localizada  na  dimensão

corpórea  vital,  o  homem e  o  animal  tornam-se  modernamente  indistintos  a  partir  de  tal

redução mecanicista. Deste modo, em virtude de uma indistinção deste tipo não ocorrer na

relação  do  homem  com  qualquer  outro  ente  –  como  a  pedra,  a  planta,  ou  Deus  –  a

diferenciação essencial entre o homem e o animal estabelece-se como a mais premente em

comparação às demais.

1.1 A CRÍTICA À DETERMINAÇÃO DO HOMEM A PARTIR DA ANIMALIDADE

Heidegger insiste na tarefa de se buscar arduamente este limite divisório entre o

ser do homem e do animal, de maneira tal que aquele não seja concebido desde a animalidade.

É preciso frisar que, neste ponto, Heidegger é radical – radical no sentido de almejar e de

perseguir insistentemente a raiz, isto é, o fundamento. Tradicionalmente, em sua visão, tal

divisão  é  formulada  limitadamente  quanto  ao  homem  se  distinguir  apenas  enquanto  um

animal insigne e especial. No entanto, com isto, esquece-se que um abismo ontológico separa

a  essência do homem da dos  animais,  bem como da  dos  demais  entes,  quer  sejam entes

viventes ou não. E, sobre este abismo, não há nenhuma ponte sobre a qual se poderia efetuar

uma travessia134.

Isto  contraria  a  opinião  comum  que  acredita  numa  continuidade  (em  vez  de

ruptura brusca e abismal) entre a essência do homem e do animal, cuja diferença seria mais

quantitativa que qualitativa, pelo fato de o homem também ser um animal – um mamífero,

senciente, um ente que comunga de ancestrais comuns junto a outros seres vivos, composto de

partes e funções orgânicas,  sujeitos às variações do meio,  etc.  Essa opinião comum, para

sustentar essa sua visão de continuidade e sutiliza de distinção entre o homem e o animal,

toma o fato de que a fala é um dos principais aspectos característicos do homem, e contrapõe

134 Cf. „Verläuft und ist die Grenzscheide zwischen Tier und Mensch so, daß sie das Tier im gewöhnlichen Sinne
vom Menschen als einem »ausgezeichneten« und »besonderen« Tier unterscheidet, oder so, daß der Mensch
überhaupt nicht in irgendeinem Sinne als Tier und animal vorbestimmt werden kann? Im zweiten Falle wäre die
Grenzscheide zwischen Tier und Mensch eine  Kluft zwischen solchem, was sich -  trotz scheinbarer Nähe –
abgründig fern ist, eine Kluft, über die es keine Brücke gibt; eine Kluft aber auch, die gerade dort überdeckt
wird, wo man meint, durch die Bestimmung des Menschen als eines vernünftigen Lebewesens und als Person das
Menschentum über die Tierheit hinausgebracht zu haben“ (Ibidem , p. 27).
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a este fato a crença de que, onde há vida, a simples aquisição da fala dependeria apenas da

ultrapassagem  de  impedimentos  neurais  e  fisiológicos  ainda  existentes135;  por  esta  via,

considerando que a linguagem, indissociável do raciocínio, é tratada como o traço distintivo

do ser humano – zoón lógon échon, como enunciara Aristóteles –, e posto que basta um salto

pequeno e sutil,  ou simplesmente um acaso fortuito,  capaz de conduzir  alguns viventes à

linguagem, assim, concluir-se-ia que a linha divisória entre o homem e o animal é tênue,

senão quase inexistente, e que nela nada de mais profundo e grandioso se decidiria. Heidegger

não aceita esta opinião comum e insiste com eloquência e assombro: “o salto do animal vivo

ao Homem falante é tão grande, ou até maior, que o da pedra sem vida ao ser vivo136”.

No  curso  semestral  Conceitos  fundamentais  da  metafísica:  mundo,  finitude,

solidão, Heidegger assevera a diferença ontológica entre os entes: “a pedra é sem mundo, o

animal é pobre de mundo e o homem é fazedor de mundo137”. A raiz desta diferença localiza-

se no estar vedado da parte dos animais e da matéria inorgânica a acessar ao ente enquanto

ente. Apesar de tal “pobreza de mundo”, a vida possui uma riqueza de abertura peculiar que é

inacessível e desconhecida ao mundo humano. Por esta razão, não podemos afirmar que a

vida seja menos valiosa ou inferior ao Dasein humano; não podemos hierarquizar o ente. Até

porque,  se  somos  constituidores  de  mundo,  percebemo-lo  justamente  à  medida  que  nos

medidos comparativamente ao animal, notando a sua “pobreza”, o torpor de sua cativação

instintiva junto ao meio-ambiente.

Juntamente à questão da linguagem, não parece à opinião comum que a história

seja outro fator ontológico co-distintivo. Afinal, não se fala em “história natural”, história das

plantas,  dos  animais?  Heidegger  responde  então  que,  embora  as  ciências  da  natureza  se

refiram  ao  tempo  das  formigas,  das  abelhas,  nada  disso  remove  tal  abismo  ontológico

existente entre a temporalidade destes viventes e a temporalidade humana. Isto se dá porque a

135Vale frisar aqui a discussão de Derrida com a filosofia europeia continental, destacando-se Heidegger como
um dos interlocutores principais a quem ele se dirige. Em sua conferência, O animal que logo sou, Derrida alerta
para a negligência com que a filosofia tradicionalmente trata a animalidade do animal e a exploração que o
homem faz dela; uma exploração que, nos tempos modernos, atinge patamares até então inalcançados. Derrida
busca pensar o animal não como objeto do pensar do sujeito que, no caso, seria o homem, mas sim a partir da
exposição desnudada do homem face ao animal, que o olha insistentemente, e, dessa maneira, constrange-o.
Constrangido, o homem vai em busca do término de sua fronteira. Além de mim mesmo, encontro o animal que
eu sou, o animal que há e que falta em mim. Isto nos faz recordar da determinação nietzschiana do homem como
um “animal prometedor”,  que é capaz de fazer promessas (das versprechen darf): a humanidade do homem
apenas é conquistada mediante uma domesticação, um apaziguamento da animalidade originária nele presente.
Derrida acrescenta a esta determinação nietzschiana a exclusividade humana do vestuário, a qual decorre do
pudor, do ser pudico que só o ser humano é capaz, porquanto somente ele é suscetível à vergonha ante à sua
nudez. Assim, “o próprio dos animais, e aquilo que os distingue em última instância do homem, é estarem nus
sem o saber. Logo, o fato de não estarem nus, de não terem o saber de sua nudez, a consciência do bem e do
mal” (Op. cit., p. 17).
136 HEIDEGGER, M. Hinos de Hölderlin, p. 76.
137 HEIDEGGER, M. Conceitos fundamentais da metafísica: mundo, finitude, solidão, p. 54.
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transformação da crosta terrestre, os processos vitais dos seres vivos, embora preencham o

conceito mais extenso de história – qual seja, como sucessão que decorre no tempo e recai no

passado,  abrangendo  toda  e  qualquer  forma  de  mudança,  em  um  sentido  universal  de

movimento – são determináveis de modo suficiente com vistas à sua unidade mecânica e

instintiva.  Já  o  acontecer  humano,  ao  contrário,  ultrapassa  todo  caráter  mecânico  e

instintividade. Heidegger classifica tal  acontecer humano como um acontecer  voluntário  e

sapiente, não só pelo fato de saber e querer ser co-determinantes, mas também porque ele,

enquanto tal, permanece no saber e no querer, à medida que acontece; isto se pode notar no

fato de deste acontecer poder se conservar uma notificação (Kunde), em virtude de ele ser em

si mesmo suscetível de ser investigado (erkundbar). Heidegger explica esta ideia da seguinte

forma:

“Uma floresta centenária não só não tem qualquer anais nem relatos,
mas não tem absolutamente nenhuma notificação da sua morte.  As
formigas,  que  empreendem  expedições  de  conquista,  não  as
conservam, deixando o seu passado como que atrás de si. Elas sequer
podem  esquecê-las,  não  têm  nenhuma  notificação  do  que  lhes
acontece  (isto  não  deve  ser  demonstrado  empiricamente,  mas
metafisicamente).  Pelo contrário,  do acontecer voluntário e sapiente
humano provém sempre, ao mesmo tempo, uma notificação, na qual
ele pode ser alcançado e na qual se anuncia (ankündigt) sempre de
novo.  Para  o  investigar,  os  gregos  usaram  a  expressão  ìstoría.
Posteriormente  esta  palavra  tomou o significado de  ‘notificação da
história’. Esta palavra significa hoje como ‘historiografia’ (Historie) o
saber  da  história  (Geschichte)  […]  Um acontecer  é  historiográfico
(historisch)  desde  que  ele  esteja  numa  notificação  (Kunde),  seja
indagado (erkundet) e documentado (bekundent)138”.

Desta maneira, em razão de o acontecer humano ser voluntário e sapiente, e entrar

sempre em uma notificação de si mesmo, Heidegger toma por bem diferenciar o movimento

da existência humana do movimento da vida e da natureza inanimada em geral, especificando

três termos distintos para cada um destes tipos de movimento: no caso da terra, sua “história”

recebe o nome de decurso (Ablauf) – um acontecer configurado em leis mecânicas –; de outro

lado,  para  a  esfera  interior  da vida,  atribui-se o termo  processo  (Vorgang);  e,  apenas  em

relação ao domínio humano, fala-se em acontecer ou história propriamente dita (Geschichte),

como um modo de ser fundamental que lhe é próprio139. Ainda para esclarecer melhor o que

Heidegger entende por “notificação da história”, a qual, como dito, é um fator distintivo que

repousa  sobre  o  acontecer  humano,  à  medida  que  este  é  voluntário  e  sapiente,  podemos

compreendê-la  como  “o  respectivo  modo  do  estar  revelado,  no  qual  uma  época  está  na

138 HEIDEGGER, M. Lógica: a pergunta pela essência da linguagem, p. 147-148.
139 Ibidem, p. 150.
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história,  de  tal  modo  que  este  estar  revelado  suporta  e  leva  consigo  o  ser  histórico  da

época140”. Com tal afirmação, Heidegger pretende assinalar que não há uma determinação da

essência  da  história  absolutamente  vinculativa  em  si  mesma.  A concepção  medieval  da

história, por exemplo, não pode ser transferida para a nossa época moderna, e isso não implica

considerá-la falsa e ultrapassada.

Nos manuscritos em que Heidegger registra as anotações de seu curso semestral

acerca  da segunda consideração intempestiva de Nietzsche,  intitulado  Zur Auslegung von

Nietzsche II. Unzeitgemäßer Betrachtung, ele destaca a observação de um participante que

evoca a opinião comum acima referida: na América – no pensamento americano – não há

nenhuma diferença assim tão maior entre o homem e o animal141. Heidegger responde, então,

que  isto  não  é  exclusividade  do  americanismo,  mas,  antes,  atravessa  de  igual  modo  a

Alemanha do tempo dele, conformando-se assim com a ideia, exposta em outras ocasiões,

como  na  Introdução  à  metafísica,  de  que  a  metafísica  da  América  é  uma  extensão  e

prolongamento da metafísica europeia;  e  nada além disso.  Tal indiferenciação e indecisão

decaída sobre o  Dasein  ocidental vem sendo reiterada por dois milênios de história, desde

quando o homem passa a se determinar enquanto animal, quando a animalidade (Tierheit)

torna-se a esfera elementar da delimitação de essência (Umgrenzung) do ser do homem.

A partir de então, o homem passa a ser concebido como um animal distinto e

especial,  um  Além-do-animal  (Übertier),  digamos,  ao  qual  uma  transcendência  é

acrescentada, quer seja a consciência, a alma, a personalidade ou o espírito; um super-animal,

é, contudo, ainda assim, um animal142:  uma  res cogitans  sobrevinda à res corporea;  neste

quesito,  a  corporeidade permanece como ponto de partida basilar,  propiciando a inversão

metafísica  operada  por  Nietzsche  quando ele,  de  encontro  com Descartes,  formula  – nas

palavras  de  Heidegger:  “nem  o  espírito,  nem  alma  –  a  ‘consciência’ –  são  o  humano

primariamente conferido ao homem, mas sim o corpo e a condição corpórea143”. Ao pensar de

tal  maneira  fisiologista,  Nietzsche  mantém-se  no  sentido,  no  “Zeitgeist”  oitocentista  da

concepção do homem como um corpo constatável. Desta maneira, essa persistência errante na

determinação do homem a partir da animalidade, é a razão pela qual o homem não encontra

força  para  determinar-se  mais  originariamente,  reconciliar-se  consigo  mesmo e  superar  o

humanismo combalido.

140 Ibidem, p. 155.
141 Cf. „Bei ihnen in Amerika – also im amerikanischen Denken - ‘sei gar kein so großer Unterschied zwischen
Tier und Mensch“ (Op. Cit, p. 24).
142 „Übertier, aber doch noch auch Tier“ (Ibidem, p. 25).
143 „Nicht der Geist und die Seele – das »Bewußtsein« – sind das zuerst dem Menschen gegebene Menschliche,
sondern der Leib und die Leibzustände“ (Ibidem, p. 25).
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Como  se  vê,  Heidegger  não  aceita  que  a  temporalidade  e  a  história  sejam

atribuíveis  aos  demais  entes  que  ocorrem  (Vorkommis)  “no”  tempo  (cujo  modus é  a

intratemporalidade), em vez de uma determinação distintiva e reservada ao homem. Ele objeta

que tal só haveria se os animais tivessem um sentido e uma orientação para o tempo. Mas isto

só seria possível se eles também fossem dotados de linguagem, na medida em que linguagem

e  tempo,  na  perspectiva  ontológico-hermenêutica  heideggeriana,  compenetram-se.  Os

animais, todavia, bem como toda natureza vivente, sentem e estão sob o poder das vicissitudes

temporais; afinal, os pássaros constroem seus ninhos e as andorinhas voam para o sul em um

tempo específico  que  elas  “percebem”;  ademais,  a  vida  comporta-se  sob  a  influência  do

tempo  atmosférico,  sensível  à  mudança  das  estações;  contudo,  entre  a  “relação”  destes

viventes com o tempo – eles não precisam de uma relação com o tempo como tal –, e a nossa

relação temporal, e entre a “comunicação” de entendimento recíproco presente na “fala” dos

animais,  e  a  nossa  linguagem,  abre-se  um  abismo,  um  fosso,  que,  no  momento,  pelo

predomínio do pensamento da biologia e antropologia, não estamos em condições de ainda

superá-lo – isto é, entendê-lo por inteiro – decifrando o incompreensível e peculiar na vida

vegetal e animal – as relações cósmicas nelas envoltas ocultas para nós – aceitando-o em seu

próprio caráter miraculoso144.

Em 1946, Heidegger escreve a seu amigo Jean Beaufret, o texto  Carta sobre o

humanismo.  Nesta obra, o filósofo prossegue com a sua tarefa de destruição do sujeito da

metafísica moderna (o humanismo é aqui sinônimo de metafísica: o sujeito moderno como

centro nodal do ente, senhor de si e da história, e livre para se autodeterminar conforme sua

consciência); nesta  Destruktion, a temática da linguagem adquire uma posição fundamental,

conforme já ocorria desde textos da década de 30 como Lógica: a pergunta pela essência da

linguagem,  e  os  escritos  sobre  Hölderlin,  Nietzsche,  e  a  poesia.  A fundamentalidade  da

linguagem dá-se em virtude de que, nela e por meio dela, o homem logra sua relação especial

com o ser, ao torná-lo manifesto (lógos apophantikós); e, por isso, a linguagem é a essência

do homem, o seu distintivo em comparação aos animais. Na Carta, Heidegger expõe:

“Provavelmente, causa-nos a máxima dificuldade, entre todos os entes
que são, pensar o ser vivo, porque, por um lado, possui conosco o
parentesco mais próximo, estando, contudo, por outro lado, ao mesmo
tempo,  separado por  um abismo da  nossa  essência  ex-sistente.  Em
comparação pode até nos parecer que a essência do divino nos é mais
próxima, como o elemento estranho do ser vivo; próxima, quero dizer,
numa distância  essencial,  que,  enquanto distância,  contudo,  é  mais
familiar  para  a  nossa  essência  ex-sistente que  o  abissal  parentesco

144 HEIDEGGER, M. Lógica: a pergunta pela essência da linguagem, p. 214-217.
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corporal  com  o  animal,  quase  inesgotável  para  o  nosso
pensamento145”.

Heidegger aqui  parece enfatizar o abismo entre  homem e animal,  encontrando

assim, por todo lado e com cada vez mais força nos dias de hoje, resistências e suspeitas.

Encontra  a  alegação  de  que,  por  detrás  desta  forma  de  compreender  demasiadamente

“antropocêntrica”  e  hierarquizante,  esconde-se  uma  arrogância  e  uma  apologia  tácita  à

instrumentalização  e  sujeição  de  todo  o  planeta  às  ambições  humanas  inconsequentes,

materializadas sistemicamente no modo de produção capitalista;  isto,  em última instância,

implicaria na legitimação de variadas formas de exploração do “inferior” pelo “superior”.

Peter Sloterdijk (1947), dedicando-se a pensar o futuro do humanismo na era cibernética e da

sociedade de massas, em um diálogo com a Carta ao humanismo de Heidegger, é um dos que

ironiza esse viés  do filósofo de Messkirch,  descrevendo-o como um anjo colérico com a

espada  em riste  pronto  para  impedir  qualquer  comunhão  ontológica  entre  o  homem e  o

animal, de um modo que ele diz ser quase histérico, que estaria evidente em afirmações como:

“é como se a essência do divino estivesse mais próxima de nós que a desconcertante essência

dos seres vivos146”.

Se Sloterdijk ironiza tal  viés heideggeriano, ele não o faz com o intuito de

refutar a ontologia fundamental ou a assunção de Heidegger de que o essencial do ser humano

está  na  linguagem – a  “morada do Ser147”  – pela  qual  ele  se  distingue abissalmente  dos

demais entes. O que Sloterdijk propõe é, antes, uma ontoantropologia que pense o modo como

o homem, enquanto primata, migrou da pré-mundanidade, da jaula ontológica dos animais (a

restrição  ao  ambiente  [Umwelt]),  em  direção  à  abertura  do  mundo,  à  manifestação

desencobridora que lhe imprime essência. Afinal, a clareira é uma dádiva pura do ser ou uma

conquista  antropotécnica  desse  ente  que,  de  inexistente,  vem  a  tornar-se  existente,  ao

distanciar-se  de  seus  parentes  primatas,  refinando-se  como  hominídeo?  No  entendimento

sloterdijkiano, portanto, o homem surge desde uma transição. E, no curso dessa transição, o

145 HEIDEGGER, M. Carta sobre o humanismo, p. 27.
146 SLOTERDIJK, P. Regras para o parque humano: uma resposta à carta de Heidegger sobre o humanismo, p.
25.
147A afirmação “a linguagem é a casa do Ser” é uma das mais conhecidas de Heidegger, e uma das que mais
suscita polêmicas e mal-entendidos. O trecho no qual ela aparece é o seguinte, logo nos primeiros parágrafos da
Carta sobre o humanismo: “O pensar consuma a relação do ser com a essência do homem. O pensar não produz
nem efetua esta relação. Ele apenas a oferece ao ser, como aquilo que a ele próprio foi confiado pelo ser. Esta
oferta consiste no fato de, no pensar, o ser ter acesso à linguagem. A linguagem é a casa do ser. Nesta habitação
do ser mora o homem. \Os pensadores e os poetas são os guardas desta habitação. A guarda que exercem é o ato
de consumar a manifestação do ser, na medida em que a levam à linguagem e nela a conservam” (Op. cit., p. 7-
8).
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autor compreende uma gama de fenômenos que antecedem e que são co-originário em relação

à linguagem148.

A tais fenômenos, ele os chama de esferas, cujo nome, aliás, intitula sua série de

quatro  livros  na qual  desenvolve  a  ontoantropologia.  Neles,  a  esfera  da mão e da pedra-

canivete – o instrumento-primordial – ocupam lugar fundamental no seio daquela transição.

As mãos abrem a janela do mundo circundante, e, com elas, começam-se a formar equipes,

surge a cooperação, a semente do social; e as pedras-canivetes liberam da necessidade de

contato corporal com o ambiente, deslocando a adaptação somática para os utensílios; além

do mais, ao despedaçar, o canivete permite um acesso privilegiado ao interior das coisas, pois

lhes concede a compreensão da divisibilidade; o desvelamento e o forçar à aparição têm no

canivete, o pioneirismo ontoantropológico. Desta maneira, mesmo as palavras são iguais, em

analogia, ao canivete, porquanto, Sloterdijk o diz, “se os seres humanos têm uma palavra em

cada caso para os seres e para as coisas que aparecem ao seu redor, é porque fazem uso dos

canivetes na boca. A nomeação destroça a savana e cada palavra seleciona um pedaço de

mundo. Se os pedaços cortados pela palavra seguem os cortes feitos de antemão no existente,

então se acreditará que a linguagem é correta149”. Portanto, se o homem aproxima-se mais do

divino do que dos animais, se ele adentra a “morada do ser”, é porque “‘bater, lançar e cortar

[…] produziram e asseguraram o receptáculo do humano’, e o homem, por isso, é mais um

filho da pedra e das batidas que deu, do que da linguagem150”.

2. O FIM DA METAFÍSICA E O FIM DA HISTÓRIA

Heidegger entrelaça o pensamento sobre a história com o problema do sentido do

ser e o da essência do homem, concebendo a determinação do homem e a determinação da

história como mutuamente imbricadas, visto que uma se define pela outra em uma via de mão

dupla.  Heidegger  diferencia-se,  portanto,  dos  historiadores  gregos  e,  nesta  medida,  da

interpretação cristã, os quais viam a história como transcurso de ou indagação sobre o que se

sucedera (e assim já-não-mais-existe), enquanto a natureza do homem, fixamente posicionada

em meio às variações de acontecimentos, permanece em essência idêntica a si mesma, tal

como foi, tal como é, e tal como sempre será. Heidegger, em contrapartida, ao conceber a

existência  humana  como  existência  fundamentalmente  histórica,  nega  todas  as  teorias

propostas de uma natureza humana sempre idêntica. O homem só existe se está a caminho, se

148 PESSANHA, J. G. Peter Sloterdijk: virada imunológica e analítica do lugar, p. 90.
149 Ibidem, p. 91.
150 Ibidem, p. 98.
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está  destinado  em  direção  a  algo  para  onde  se  projeta151.  Nisto  consiste  o  conceito  de

acontecimento/movimento de essencialização (modo de ser a cada vez histórico) do homem.

Mas se o homem projeta-se em tal e qual modo e sentido, ele apenas o faz na medida que é

intimado, convocado a fazê-lo. E a voz que ecoa neste chamado é justamente a voz do próprio

Ser, que se desvela e vela, que se dá e se retrai, na liberdade de seu jogo insondável, sob cujo

poder esmagador o homem está colocado a mercê152.

Em primeira  instância,  a  história  é a  projeção do homem em um mundo.  Em

última e essencial instância, porém, a história é a projeção do Ser.

O projeto é essencialmente um  projeto jogado. Aquele que joga no
projetar não é o homem, mas o próprio ser que destina o homem para
a ex-sistência do ser-aí como sua essência. Este destino acontece como
a  clareira  do  ser,  forma  sob  a  qual  o  destino  é.  Ela  garante  a
proximidade ao ser. Nesta proximidade, na clareira do "aí", mora o
homem  como  o  ex-sistente,  sem  que  já  hoje  seja  capaz  de
experimentar propriamente este morar e assumi-lo153.

Isto a que Heidegger chama de clareira também recebe o nome de  Ereignis –

acontecimento apropriador – pois, a partir do próprio Ser, o homem é apropriado, destinado,

e, conforme tal (des)apropriação e destino, ele acontece historicamente como ser-no-mundo.

Portanto, quando Heidegger pergunta pela história, ele, de fato, pergunta pela totalidade e pela

unidade do que se deu até aqui para e pelo homem; pergunta pelo que a filosofia alcançou até

aqui ao desintegrar-se nas ciências e, ao final do século XX, na Cibernética. Com vistas a esta

totalidade,  é  preciso  olhar  primeiro  para  as  séries  de  instâncias  metafísicas  fundamentais

(metaphysical stances), ou épocas históricas, em que o Ser entrega ao homem a abertura dos

entes. E época é  époque, isto é, retraimento, recusa, suspensão: “cada época da história do

mundo é uma época de errância154”.

 Ao invés da cada vez maior transparência progressiva do Absoluto (Hegel),  a

história do Ser é o contínuo autovelamento do Ser, que se inicia com a interpretação platônica

do ser do ente como “idéa” e a aristotélica como “enérgeia”, e que culmina na morte de Deus

e na total desolação da terra desde o modo de ser técnico-maquínico do homem moderno.

Desta  maneira,  o  pensamento  histórico  de  Heidegger  volta-se  para  a  meditação  sobre  a

essência  de  “sua”  época,  como aquela  na  qual  se  opera  a  consumação  da  metafísica  do

Ocidente (Abendland)155, em si coincidente com a consumação da Modernidade. Ao voltar-se

para o fim, para a consumação, visa-se o derradeiro e extremamente estranho do interior da
151 Cf. LÖWITH, K. Heidegger: pensador de un tiempo indigente, p. 203.
152 Cf. HEIDEGGER, M. Hinos de Hölderlin, p. 38.
153 HEIDEGGER, M. Carta sobre o humanismo, p. 44.
154 Cf. „Jede Epoche der Weltgeschichte ist eine Epoche der Irre“. In: PHILIPSE, H. Heidegger’s philosophy of
being: a critical interpretation, p. 458.
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época, enquanto momento desde o qual o domínio da essência começa a vigorar e a encontrar-

se a pleno vapor156.

A Metafísica é identificada com a história na medida que ela “ é, assim, a história

tomada desde o olvido ou esquecimento do ser157” Sua estrutura é onto-teo-lógica, porquanto

considera o ser ou como mera generalidade e universalidade (ontologia), ou como um ente em

grau supremo (teologia). Historicamente, a metafísica surge com vistas à transcendência dos

entes no que concerne a seu ser, em razão do qual os entes se manifestam (phainesthai, isto é,

aparecer reluzente). A metafísica pensa o ente enquanto ente (to ón hé ón), buscando um apoio

absoluto a partir do qual o conhecimento pode se fundamentar.. No entanto, ela se evade de

uma questão crucial, qual seja, a de que é por uma luz especial que os entes se desvelam ao

olhar  metafísico,  embora,  a  luz,  em  contrapartida,  permaneça  velada  em  si  mesma.  A

metafísica restringe-se ao que é dado e se fecha para a fonte da doação e para a doação em si

mesma. Esta luz que brilha por detrás da doação é a fonte do desvelamento – alétheia, isto é, a

verdade; todavia,  a luz esconde-se, contrai-se, retira-se e recusa-se ao abranger e fazer os

entes reluzirem. “O desocultamento do ente, a claridade que lhe fora concedida, obscurece a

luz do ser. O ser subtrai-se à medida que se desencobre o ente158”. Podemos chamar esta

recusa de negatividade, enquanto que o seu poder manifestativo que reluz nos fenômenos, de

positividade. A união de ambos em um único processo corresponde ao que Heidegger enuncia

como verdade do Ser, ou essencialização do Ser, isto é, Ereignis.

Já em Ser e Tempo, Heidegger apontava para a negatividade, a finitude do Dasein

enquanto impotência para poder ser fundamento de si mesmo – como ele mesmo diz: “mais

originária que o homem é a finitude do Dasein nele159”; a carência de fundamento (Ab-grund,

que, em alemão, é o mesmo que “abismo”) assinala, pois, a referência remissiva do Dasein ao

ser, o qual se manifesta a ele e assim abre-lhe o horizonte de doação de sentido, visto que,

enquanto ente  existente,  o  Dasein  já  se  encontra  projetado em uma rede de significação.

Mantendo-se neste  pensamento sobre a finitude do  Dasein,  no decorrer  da década de 30,

paralelamente à elaboração de sua segunda maior obra,  Contribuições  à filosofia (1936 –

1939), o filósofo busca sondar esta negatividade, a contrapelo da linguagem e da tradição, de
155 Ocidente se diz em alemão Abendland, termo composto por Land (terra) e Abend (entardecer, ocaso). Assim,
Ocidente é, literalmente, “terra do ocaso”. Heidegger apropria-se desta etimologia para destacar a pertença do
Ocidente à  história  do Ser,  enquanto declínio,  destino crepuscular,  o outro extremo em relação à aurora do
pensamento, que é a Antiguidade. Sendo ocaso, o Ocidente introduz por todos os cantos a hora da escuridão, o
ápice do velamento; não obstante, à esta escura noite segue-se o aguardo da irrupção de um novo amanhecer.
Cf. HEIDEGGER, M. La sentencia de Anaximandro. In: Caminos de Bosque, p. 243.
156 Cf. HEIDEGGER, M. Meditação, p. 27-28.
157 WARNEK, P. The history of Being. In: DAVIS, B. W (org.). Martin Heidegger: Key Concepts, p. 158: 
“Metaphysics is thus a history caught in the “oblivion” or forgetting of being”.
158 HEIDEGGER, M. La sentencia de Anaximandro. In: Caminos de Bosque, p. 250.
159 HEIDEGGER, M. Kant y el problema de la metafísica, p. 263
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uma  maneira  mais  originária,  profunda  e  mais  desvinculada  da  filosofia  moderna

transcendental, habituada a pensar sempre em termos objetificantes e representacionais160; o

intuito era afastar-se ainda mais da metafísica tradicional – o projeto de interrogação do ser

dos entes – distanciando-se de uma “metafísica antropológica do Dasein” que pudesse servir

de  base  para  todas  as  ontologias  regionais  (ou  seja,  uma  ontologia  fundamental).  Nesta

viragem, Heidegger remete a finitude do Dasein à proveniência do âmbito da história do Ser,

porquanto esta suporta e determina toda condição e historicidade humanas. Assim, o fim ou a

completude deste ente existente são pensados em remissão ao fim da história e à consumação

da metafísica ocidental, iniciada pelos gregos e levada a termo na metafísica nietzschiana da

vontade de poder, que consiste na estrutura fundamental da época presente.

Heidegger,  no  tempo  em que  lia  Ernst  Jünger,  concebeu,  entre  1930  a  1933,

período  de  ascensão  do  nazismo na  Alemanha,  que  a  significação  mais  fulcral  da  época

presente se encerra nos conceitos de morte de Deus, niilismo, e vontade de poder. O primeiro

deles, a morte de Deus, indica o fato de o transcendente, o suprassensível, ter perdido sua

sustentação  absoluta  para  o  homem,  e,  visto  que  os  valores  humanos  são  derivados  das

regiões  superiores  do  ser,  quando  estas  perdem  primazia,  os  valores  vêm  abaixo;  eis  o

processo histórico denominado niilismo. E se o “ser” é a última fumaça que se esvai em meio

a  tal  derrocada,  só  resta  agora  o  sensível,  o  devir,  de  modo  que  a  instância  última  da

realidade161, a natureza íntima da vida, torna-se vontade de poder: o apoderamento irrestrito

do ente,  o acionamento do mundo em sua controlabilidade com vistas à  maximização do

poder, pois, somente ao elevar-se nesta superpotencialização, o poder é capaz de se manter

íntegro; o poder nada mais quer do que o próprio poder, assim como a vontade nada quer

senão o seu querer – vontade de poder é vontade de vontade. Heidegger, então, assinala que,

no  cume  da  consumação  da  filosofia  ocidental,  assenta-se  o  enunciado  nietzschiano:

“imprimir ao devir o caráter de ser: esta é a suprema vontade de poder162”

 A  isto  também  chama-se  maquinação:  a  racionalidade  da  mathésis,

representabilidade, produtibilidade e factibilidade do ente, que operam a cada vez de maneira
160 Por moderna tradição filosófica transcendental entende-se, neste caso, sobremaneira a partir de Descarte e
Husserl, a pretensão de fundamentar toda a realidade em um retrocesso até as condições de possibilidade de sua
dação, isto é, de seu aparecer à subjetividade que os conhece. Assim, a consciência torna-se o elemento básico
pelo qual as coisas logram sentido, constituindo-se da forma como são e da forma como vêm a ser inteligíveis. 
Cf. GARCIA, R. R. Heidegger y la crisis de la época moderna, p. 130.
161 A essência  de  uma  coisa,  conforme  situa  Nietzsche,  é  nada  mais  que  a  sua  significação  relacional  e
perspectivística – não há fatos (isto é, coisas em si) mas apenas interpretações que lhes damos e sentido que lhes
conferimos. Benedito Nunes, em Passagem para o poético, assim o explica: “tal qual a obra, o objeto criado, que
existe relativamente ao criador e ao fruidor, pela significação inerente à perspectiva incorporada, também as
coisas só são reais porque, de imediato, significam algo para nós. ‘Resumidamente: a essência de uma coisa’,
afirma  Nietzsche,  ‘é  também somente  uma  significação  sobre  a  ‘coisa’.  Ou,  antes,  o  seu  valer  (es  gilt)  é
propriamente o seu ser, o único ‘que é’ (das ist) algo” (Op. cit.,p. 232).
162HEIDEGGER, M. La sentencia de Anaximandro. In: Caminos de Bosque, p. 306
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autonomizada, sem que o homem se dê conta ou consiga, enquanto indivíduo, interromper o

processo. O homem, aliás, em meio à consumação da Modernidade, figura no centro desta

liberação da parte do Ser para a essência da maquinação que conforma a Época, na medida

que  se  posiciona  como  animal  racional,  sujeito,  e  daí  animal  predador  (Spengler  em

alinhamento com o darwinismo, com Spencer), e então Último homem e Super-homem ou

Übermensch (Nietzsche), e trabalhador (Jünger). Na base de tal posicionamento, o homem é o

sujeito da maquinação e da essência da técnica (Ge-stell) ao mesmo tempo que é assujeitado

por elas.

A propósito do  Ge-stell, como essência da técnica moderna, vemos neste termo

outro apontamento para se compreender a doação de sentido apropriante do destino do Ser

que ecoa e perpassa o Dasein do homem ocidental – e ocidental, desde já, designa não apenas

o euro-americano, mas o homem planetário.  Gestell, que em língua corrente significa algo

como aparato163, provém,  em alemão,  do  neologismo  Gestellnis de  Meister  Eckhart,  que

traduzia o latim forma, enquanto este traduzia o grego morphé –  conforme destaca Thomas

Shehaan;  Gestellnis  evoca  aquilo  conforme  o  qual  algo  é  construído.  Por  isso,  uma  das

traduções possíveis de  Ge-stell para o léxico de proveniência latina, ainda que não abarque

com perfeição a semântica do termo em alemão – como ocorre com qualquer tradução de

conceitos  fundamentais  de  modo  geral  –  é  enquadramento  (em  inglês,  Enframing)  e

constructo (Construct)164. Podemos, então, de acordo com Thomas Shehaan, entender o Ge-

stell  como um  éthos  global  crescente,  na forma de um pensar  técnico,  caracterizado pela

compulsão em construir tudo como um mero recurso à exploração para consumo, quer estes

recursos  sejam  a  natureza  (“matéria-prima”)  quer  sejam  o  próprio  homem  (“recursos

humanos”), o sujeito assujeitado pela maquinação: quanto mais o homem é (des)apropriado

por esta intimação do Ser para sustentar esta conformação maquínica do  Ge-stell, mais ele

colabora e se cumplicia com a alienação e exploração de si mesmo.

A subjetividade moderna não consegue desencobrir os entes fora da perspectiva

maquinacional do valor, que permite enquadrar o ser dos entes como vontade de poder. Como

consequência desta restrição, mesmo o questionamento autêntico, o pensar meditante do Ser,

não veem a lume. Isto  porque a humanidade moderna,  na fase epocal de consumação da

metafíscia, não encontra as disposições fundamentais – o espanto (“Erschrecken”), a reserva

(“Verhaltenheit”)  e  o  recato  (“Scheu”)165 – que  o  lançariam  no  abismo  do  Ser,  no

acontecimento  apropriador  (Er-eignis)  permitindo-lhe,  primeiramente,  a  reconhecer  a

163 Aparato como, por exemplo, em Büchergestell (aparato de livros, isto é, estante).
164 SHEHAAN, T. The Turn. In: Heidegger: Key concepts, p. 95.
165 Cf. HEIDEGGER, M. Contribuciones a la filosofia, p. 10.
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indigência,  a  carência  da  recusa  retração  do Ser  para  nós  –  isto  é,  o  seu  abandono  e  a

expropriação (Ent-eignis).

Enteignis carrega,  portanto,  uma  conotação  negativa  e  uma  positiva:

negativamente, indica que, em nossa época, o acontecimento apropriador ainda não se deu, e a

verdade do Ser permanece velada; a condição de o homem estar fechado (ou surdo) ao apelo

desta verdade implica o que em Ser e Tempo nomeia-se como a queda (Verfallen) do Dasein –

in-sistência em aferrar-se ao imediato e ao manifesto, ao ôntico, em total olvido do ser, à

maneira típica da metafísica que esquece o ser em detrimento dos entes – é o que Heidegger

chama de errância; assim, o termo é correlativo à inautenticidade de Ser e Tempo, como a fuga

diante  da  possibilidade  mais  própria  e  derradeira,  do  mesmo  modo  que,  Ereignis,  é  a

possibilidade da autenticidade,  porque é ligação, escuta àquilo que é o mais digno de ser

pensado, e, por tal dignidade, é o mais próprio do homem. Positivamente, Enteignis indica o

velamento originário inerente à verdade do Ser quando ela se destina historicamente através

das  variadas  épocas  de  interpretação  da  entidade  do  ente,  da  essência  da  verdade,  como

Ereignis166 – acontecimento de essencialização do Ser que convoca o homem fundamentado-

lhe sua historicidade e humanidade.

No  mesmo  período  em  que  se  debruçou  sobre  o  pensamento  de  Jünger  e

Nietzsche, e a poesia de Trakl, Rilke, Novalis, e, principalmente, a de Hölderlin, Heidegger

envolveu-se  com  a  ideia  de  superação  da  metafísica,  o  que  equivale  também  ao  nome

superação  da  Modernidade.  A superação  é  necessária  no  momento  em  que  a  metafísica

moderna  da  subjetividade  centrada  no  Cogito logra  o  pleno  desenvolvimento  de  suas

potencialidades.  Tal  superação  exige  uma  nova  postura  diante  da  linguagem:  não  uma

racionalmente argumentativa, pela qual o conteúdo lógico importaria mais do que a forma

contingente das palavras – conforme a crença dos filósofos analíticos – mas uma linguagem

que consistisse em acenos167 (Winken) em direção à origem e fonte da linguagem, acenos estes

emitidos  pelo  próprio  Ser.  Nesta  tomada  de  posição  a  respeito  da  linguagem,  surge  a

necessidade da escuta da poesia dos poetas, já que estes, por sua essência, são aqueles que,

livres das amarras e da frieza do “pensamento racional”, suportam aqueles acenos (no dizer de

166 Cf. VALLEGA-NEU, D. Ereignis. In: Heidegger key concepts, p. 144-146.
167 Heidegger lê Hölderlin: “os acenos são desde sempre a linguagem dos deuses”. E o que é o acenar? Na
mesma página em que cita aquele verso de Hölderlin, ele diz: “o aceno distingue-se do sinal, o acto de acenar é
diferente do apontar para algo, diferente do mero acto de fazer com que se repare em algo. Quem acena também
não faz apenas com que se repare em ‘si’, por exemplo no sentido de se encontrar em tal e tal lugar e poder aí ser
alcançado; antes, o acto de acenar é, por exemplo na despedia, uma forma de manter o outro perto de si à medida
que a distância aumenta e é, inversamente, à chegada, a revelação da distância ainda vigente na proximidade
gratificante” (Hinos de Hölderlin, p. 39).
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Hölderlin, recebem e suportam os relâmpagos e as tempestades dos Deuses e os transmitem à

existência (Dasein) histórica dos povos168), lançando-se no mais digno de ser pensado169.

No cerne deste pensamento da viragem no decorrer da década de 30, é constante

em Heidegger a formulação “não somos nós que...”, indicando a despossessão das faculdades

tradicionais do homem que pudessem lhe garantir o domínio subjetivo sobre suas atividades

(entre as quais, a da fala): “não somos nós que jogamos com a linguagem, mas a natureza da

linguagem que joga conosco, não apenas neste caso, não apenas agora, mas há muito tempo e

sempre170”; “nunca chegamos aos pensamentos; eles que chegam até nós”; “não somos nós

que somos livres; é a liberdade que nos possui171”. Assim, não somos nós que falamos, mas a

linguagem livre do Ser que fala em nós, falando por tais acenos172. E uma maneira na qual

estes  acenos  emanam,  no  que  toca  à  postura  assumida  diante  da  linguagem que  implica

concretamente na forma de Heidegger de escrever e denotar os conceitos, conforme lembra

Herman Philipse, é com o recurso à junção e interligação de uma série de morfemas e raízes

comuns da língua alemã em diferentes palavras,  no fito  de assinalar  a  origem primordial

compartilhada entre essas palavras/conceitos173.

Interligar conceitos fundamentais (que são acenos do Ser) por meio da evocação

de étimos comuns, é algo recorrente no segundo Heidegger. Mais do que uma simples escolha

de procedimentos conceituais e estilísticos, podemos dizer que esta “forma linguística” – a

estratégia de unificação de temas mediante morfemas comuns – é inseparável do pensamento

(ou de seu “conteúdo”), pois decorre de uma necessidade deste, qual seja, a de expressar a

unicidade do Ser e a proveniência da historicidade do homem a partir dele. Vejamos uma série

de  conceitos  fundamentais  de  Heidegger  articulados  a  partir  do  morfema  comum  -stim,

conforme Herman Philipse destaca: tonalidade afetiva (Stimmung), voz (Stimme), afinar-se

(stimmen,  abstimmen),  determinar  (bestimmen),  determinação  ou  determinidade

(Bestimmtheit),  e destino (Bestimmung).  O Ser,  em sua voz não-audível (lautlose Stimme)

determina-nos (bestimmt) em nosso destino (Bestimmung), de tal modo que experenciamos

esta determinação (Bestimmtheit) em tonalidades afetivas fundamentais (Stimmungen),  que

nos afinam (stimmen, abstimmen) para aquilo que é; elas são fundamentais apenas porque nos

afinam para a escuta da voz (Stimme) do Ser; ser afinado, muito além de interioridade, indica

o alcance de sintonia com o modo de constituição da totalidade.  Então,  além de sua voz

168 Ibidem, p. 38.
169  HEIDEGGER, M. Meditação, p. 54.
170 “It is not we who play with words, but the nature of language plays with us? not only in this case, not only
now, but long since and always” (HEIDEGGER, M. What is called thinking, p. 118).
171 HEIDEGGER Apud HAAR, Heidegger and the essence of man, p. xxiv
172 HEIDEGGER, M. Hinos de Hölderlin, p. 31.
173 Heidegger’s philosophy of being: a critical interpretation, p. 232.
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inaudível, o Ser envia-nos  (schickt) acenos, perfazendo assim o nosso destino (Geschick).

Nesta  emissão,  o  Ser  (Sein)  verdadeiramente  acontece  (Geschieht)  apropriativamente  em

nosso  ser-aí  (Da-Sein),  e  tal  acontecimento174 é  o  significado  profundo  de  história

(Geschichte).  E  se  nós  assumimos  o  destino  com  destreza  (geschickt),  tornamo-nos

próprios/autênticos  (eigentlich)  à  luz do acontecimento apropriador  (Ereignis),  o  qual  é  o

mesmo que essencialização – histórica – do Ser175.

Vejamos também como o nome para a essência da técnica, Ge-stell, compõe-se a

partir de stellen (pôr). Ge-stell indica uma força de reunião (implícita no prefixo Ge- 176) que

põe (stellt) a natureza e o próprio homem como reservatório de energia para a exploração, e

que, assim, de maneira incisiva desafia e requer (bestellt) para representar (vor-stellen: i.e.

colocar diante [vor] de si) e dis-pôr (auf-stellen) maquinalmente todo os entes. Referindo-se a

este  termo,  o próprio Heidegger  (mediante  seu célebre  procedimento  de hifenizações  que

torna seu texto em outras línguas um tanto exótico e, para muitos, até irritante) deixa patente a

unificação de temas desde morfemas comuns. Ele ressalta que  Ge-stell,  no âmbito de sua

nomenclatura,  “deve  guardar  a  ressonância  de  um outro  “pôr”  da  qual  provém,  a  saber,

daquele produzir (her-stellen) e ex-pôr (dar-stellen) que, no sentido da  poíeses, deixa vir à

frente  no  desencobrimento  o  que  está  presente177”.  Tal  “pôr”  é  interligado  e  equivale  a

“impor”, uma força de poder autoimposta sobre o homem, que lhe impõe a impostura do

sonho  de  ser  o  senhor  absoluto  do  mundo.  Este  jogo  heideggeriano  profundo  com  a

linguagem não sobrevive, na maioria dos casos, a traduções, obrigando-nos a referenciarmos

sempre  os  termos  em alemão,  na  tentativa  de  se  manter  o  eco  essencial  que  ressoa  nas

palavras.

Heidegger cunha conceitos como Ge-stell e maquinação, e lança mão de conceitos

nietzschianos  como  vontade  de  poder  e  Além-do-homem,  a  fim  de  pensar  o  enigma  da

historicidade do homem atual. Assim, a questão “o que é a história?” cruza o caminho da

questão “o que é a filosofia?”, visto que a história é pensada filosoficamente (não no sentido

científico de historiografia) como e a partir da história da filosofia – filosofia entendida aqui

como as decisões mais essenciais concernentes ao ser, que projetam a entidade do ente, o

174 Heidegger diz,  sobre o que é acontecimento:  “a palavra ‘acontecimento’ significa o que se dá e ocorre
enquanto aquilo que se prepara e processa desta ou daquela maneira,  ou seja,  enquanto se envia e destina”
(Ciência e pensamento do sentido. In: Ensaios e conferências, p. 54).
175 PHILIPSE, H. Heidegger’s philosophy of being: a critical interpretation, p. 232.
176 Heidegger  destaca  o  prefixo  -ge em  seu  caráter  reunidor,  com “exemplos”:  “chamamos  de  cordilheira
(Gebirg) a força de reunião que desdobra, originariamente, os montes [Berg: montanha] num mar de morros e
atravessa o conjunto de suas dobras. Chamamos de ânimo (Gemüt) [Mut: coragem, esforço] a força originária de
reunião, donde se desprendem os modos em que nos sentimos de bom e de mau humor, neste ou naquele estado
de alma” (A questão da técnica. In: Ensaios e Conferências, p. 23).
177HEIDEGGER, M. A questão da técnica, p. 385
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padrão de medida da realidade do real – enquanto a filosofia é pensada como meditação sobre

si mesma178, que se debruça sobre sua história, isto é, sobre o seu início e a sua consumação.

Tal meditação histórica da parte da filosofia pode, contudo, incorrer na alheação ao “hoje”,

tido como o cerne das preocupações mais imediatas e dos problemas de maior urgência dos

contemporâneos do poeta e do pensador que medita. Em relação a este cerne, a meditação é

“atemporal”, pois, “questionando o verdadeiro tempo para o seu próprio tempo, ele coloca-se

fora do tempo do seu hoje179” - Hölderlin poetiza-o: “mesmo que a tua alma para além de seu

próprio tempo/ Se abalance, a saudosa, permaneces então enlutado/ No litoral gélido/ Junto

dos teus, sem alguma vez o conhecer180”.

Hegel  assevera  que  é  tarefa  da  filosofia  compreender  uma  era  histórica  e

diagnosticar  o  estado de  coisas  da  cultura  de  que  se  faz  parte.  A filosofia  é  “sua  época

compreendida pelo pensamento181”.  Heidegger endossa então uma noção similar a esta de

Hegel no que tange à filosofia e à sua relação com a história, apesar de prescindir de conceitos

como “cultura” e “civilização”. Consoante a Hegel, Heidegger concorda que a filosofia deve

refletir sobre sua própria história; e, tal movimento de reflexão, longe de ser uma simples

atividade historiográfica ou de erudição, constitui a tarefa primeira da filosofia – sua missão

de ter de compreender a si mesma em sua historicidade. Hegel entendeu que a história da

filosofia revela a filosofia na marcha do espírito (da subjetividade absoluta) em direção a si

mesmo. Como ele expõe: “na filosofia enquanto tal, na presente, na derradeira, está contido

tudo o que o labor de milênios produziu, ela é o resultado de tudo o que antecedeu”.

Em uma dada época histórica,  contudo,  existem inúmeros  saberes,  e  cada um

deles interpreta o seu tempo à sua maneira, de forma tal que, ainda mais no século atual, é

impossível,  para  um  único  estudioso,  aprofundar-se  em  todos  os  campos  igualmente

importantes da atividade humana. Deste fato decorre que o filósofo, se quer compreender o

âmago de sua época, não sendo nenhum cientista das ciências naturais ou humanas, e não

possuindo uma tematização delimitada de alguma região ôntica e métodos correspondentes a

ela (regiões como: sociedade – para a sociologia, natureza orgânica – para a biologia e suas

especialidades,  natureza  inorgânica  –  para  a  química),  procede  por  meio  de  reduções

metodológicas  visando  uma  dimensão  fundante,  mais  essencial,  sobre  a  qual  os  demais

fenômenos  epocais  –  cultura,  política,  economia,  religião  –  se  enraízam.  Marx,  um  dos

maiores leitores de Hegel, por exemplo, concebeu, de modo fundacionalista, que o quadro

econômico dos modos e  relações  de produção perfaz a infraestrutura,  a base de apoio da
178 Cf. HEIDEGGER, M. Meditação, p. 56.
179 HEIDEGGER, M. Hinos de Hölderlin, p. 55.
180 Ibidem, p. 54.
181 PHILIPSE, H. Heidegger’s philosophy of Being, p. 157
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sociedade inteira. Heidegger, ainda que a ele se rejeite o termo “fundacionalismo”, também

tem um entendimento próprio de fundação histórica, mas um diferente do de Marx, a tal nível

que  este,  possivelmente,  taxá-lo-ia  de  “idealista”;  seu  ponto  de  fundação  chama-se:

metafísica.  O  sustentáculo  absoluto  para  o  conhecimento  que  a  metafísica  consolida,  ao

fornecer uma específica interpretação da entidade do ente, da natureza da realidade, condensa

a colocação do homem em sua atitude determinada com o ente na totalidade, consigo mesmo,

face aos outros e sob um horizonte de sentido no qual as coisas se manifestam a ele da forma

como se manifestam182.

A metafísica é o solo da história ocidental. Se há uma intimação, chamada de Ge-

stell, que provoca o homem a agir explorativamente consigo e com a natureza, é porque ela se

origina nos alicerces da interpretação cartesiana da natureza como res extensa, ao passo que o

homem é alçado à posição de sujeito absoluto: concentra-se no cogito e negligencia-se o sum,

o  “eu-sou-no-mundo”,  o  fato  de  que  somente  por  eu  já  ser/existir  sendo  lançado  num

horizonte  de  sentido,  a  cada  vez  histórico,  que  eu  posso  pensar.  Heidegger,  em  seu

pensamento  tardio,  entende  que  tais  “negligências”  na  metafísica,  resumidas  como

“esquecimento do ser”, não provêm de erros ou escolhas humanas, mas do acontecimento de

que o mais digno de não ser esquecido desvia-se do homem e o induz ao esquecimento.

Assim, a metafísica é a histórica desta retração, deste acontecimento destinamental que é a

história  do  Ser,  e  não  o  produto  (sucesso  ou  fracasso)  de  pensadores  individuais.  Um

pensador, porém, é justamente aquele que toma para si o fardo de dizer o que e como os entes

são em sua respectiva historicidade desde a emissão da história do Ser. Diferentemente da

“história do Espírito” e “filosofia do Absoluto” de Hegel, cujo motor é progressivo-evolutivo,

avançando dialeticamente  conforme leis  determinadas,  as  viragens  da  história  do  Ser  são

irredutíveis a leis e opacas ao entendimento de sua causa final (conhecer o seu porquê); não

são  sínteses  inteligíveis  de  figuras  anteriores183.  Inwood  explica  esta  proximidade  e

distanciamento de Heidegger para com Hegel:

“Heidegger  distingue  Seinsgeschichte  da  história  do  ‘espírito’  de
Hegel.  Não  há  lei  pela  qual  o  ser  progrida,  nenhuma  mudança
‘dialética’ de  uma  categoria  para  outra.  Desta  forma,  as  maiores
viradas na história do ser são ‘providencialmente enviadas’ e opacas
para nós, e não consequências inteligíveis do que antes ocorreu. Ainda
assim,  Heidegger,  como  Hegel,  acredita  que  os  pensamentos

182 Ibidem, p. 170.
183 Heidegger o diz em Carta sobre o humanismo acerca da irredutibilidade da história a leis: “É por isso que o
pensar que penetrando na verdade do ser" é, enquanto pensar historial. Não existe um pensar "sistemático" e, ao
lado, para ilustração, uma história das  opiniões  passadas.  Mas também não existe,  como pensa Hegel,  uma
sistemática que fosse capaz de fazer da lei de seu pensar uma lei da história e que pudesse sobressair ao mesmo
tempo, a esta, no sistema” (Op. cit., p. 41).
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filosóficos  são  a  mola  mestra  da  história  e  que,  já  que  tais
pensamentos formam e transformam os seres humanos, eles devem ser
o produto não do pensamento e atividade humanos ordinários, mas de
uma grande força impessoal tal como ser ou espírito”. 184

Na mesma tradição de Hegel, Marx e Nietzsche, Heidegger fala da metafísica em

termos  de  sua  consumação,  posicionando  assim,  um “fim da  história”.  Conforme afirma

Philipse,  Hegel viu a completude da metafísica em sua própria filosofia do absoluto,  que

supera sua autoalienação na natureza tornando-se consciente de si185. Nietzsche, como dito

anteriormente, vê a morte de Deus e o niilismo como superação do platonismo – o seu nome

para a metafísica –, pelos quais o suprassensível perde terreno deixando o homem sem um

norte  pré-definido,  sem valores  pré-estabelecidos;  a  morte  de  Deus  é,  então,  a  condição

histórica  que  permite  o  advento  do  tipo  humano  que  há  de  firmar  os  seus  valores

afirmativamente a partir de si mesmo (a partir de e como vontade de poder). Marx, de modo

muito  próximo de  Nietzsche  quanto  a  este  viés  iconoclasta  da  tradição,  vê  a  Metafísica

reinante  até  aqui  (que  cinde  o  real  em mundo sensível  e  mundo suprassensível)  como a

filosofia dos vencedores, que almejam conservar o mundo tal como se encontra, reforçando a

alienação e exploração do homem pelo homem, ao servir  ao poder de opressão da classe

dominante do capital sobre a classe oprimida que trabalha e carrega o mundo em suas costas.

 Destarte, tanto em Marx quanto em Nietzsche, a libertação da metafísica equivale

ao reconhecimento de que só este mundo, o âmbito de jogo da matéria em si e por si, é real,

estando o homem condicionado a manuseá-lo sem qualquer restrição para além daquilo que

ele quiser e conseguir operar. Pressupor ou querer, em contrapartida, algo “além” da vida ou

da  matéria  em sua  materialidade,  equivale  ao  que  Marx considera  como “superstição”  e

Nietzsche  como  “ressentimento”.  A  libertação  da  metafísica,  portanto,  desmascara  as

superstições do suprassensível como constructos de dominação, quer estes sejam dos fracos

(Nietzsche), quer sejam da classe dominante (Marx). Ao fazê-lo, ela abre possibilidades de

factibilidade nunca antes vistas, culminando no domínio e assenhoramento total do homem

sobre a terra. Por meio desta aventura, tal consumação e libertação da metafísica implicam a

construção de uma nova humanidade – nomeada: além-do-homem (Nietzsche), “novo homem

socialista” (Marx e Lênin), ou trabalhador (Jünger).

Como podemos entender este “fim da história” depreendido da compreensão de

Heidegger sobre a nossa historicidade? O fim da metafísica almeja dizer que não haverá mais

metafísicas ou filosofias? Certamente que não. Hoje predomina ideia de que a ação conta mais

184INWOOD, M. Dicionário Heidegger, p. 82.
185 PHILIPSE, H. Heidegger’s philosophy of being: a critical interpretation, p. 160.
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do que o pensar, a prática vale mais do que a teoria. É uma ideia que segue na esteira do

clamor de Marx, citado por Heidegger em sua entrevista a Richard Wisser, que assim o diz:

“os filósofos somente interpretaram o mundo de maneiras diferentes, trata-se de transformá-

lo186”. Desta maneira, acredita-se haver uma miríade de filosofias e filósofos, cada qual capaz

de fornecer contribuições significativas ao avanço da sociedade. Com o “fim da história”,

Heidegger pretende, todavia, assinalar que aí (Da) em nosso ser (Sein) histórico, dá-se o lugar

no qual a história se reúne em suas possibilidades mais extremas.

A história do Ocidente até aqui tem sido a história da metafísica. E, na metafísica,

a produção é fulcral, pois o ente na totalidade é encarado desde a ótica do produto. Conceitos

gregos como matéria (hylé) e forma (morfé) têm sua proveniência do campo dos utensílios.

Desde então, na tradição de Platão e Aristóteles, “ser” é entendido como “ser produzido”,

como constructo,  eivado  tanto  de  causa  material  quanto  de  causa  eficiente  e  final,  tipos

causais próprios do ente-instrumento. Com os escolásticos, para a metafísica medieval, “ser”

continua entendido como produto, mas desta vez como criatura (ens creatum) do ente criador

(ens creator) – Deus. Descartes é tributário desta visão escolástica, contudo, o homem de

criatura torna-se criador, criando representações do mundo, e passando à posição de centro

nodal  do  ente,  fundamento  inconcusso  e  padrão  de  medida  da  realidade  do  real.  Kant,

Schopenhauer e Nietzsche, cada qual a seu modo, mantêm essa ideia cartesiana do mundo

como representação feita pelo homem (man-made representation)187. Marx, igualmente, ao

justapor  a  infraestrutura  econômica  material  sobre  a  infraestrutura  “das  ideias”,  também

permanece no âmbito da metafísica cujo entendimento de “ser” equivale a “ser produzido”,

porquanto concebe a essência do homem desde a manipulação e processamento produtivo dos

entes mediante o labor188.

A consumação  da  metafísica  faz  valer  a  Era  da  Técnica;  nela  prevalece  o

abandono do Ser manifesto no fato de o homem só considerar e trabalhar o ente. Em virtude

deste estado de coisas, desde o que Hölderlin já antevia, Heidegger alude à apatridade do

homem moderno – uma apatridade que somente pode ser pensada como um destino histórico.

Contra (no sentido de diante de) a apatridade dos tempos, o pensador anseia por sua pátria;

Heidegger evoca Novalis: “filosofia é propriamente uma saudade da pátria, um impulso para

se estar por toda parte em casa189”. Tal pátria certamente não é a do nacionalismo, porquanto

este,  em  sua  acepção  conservadora-liberal,  pressupõe  o  subjetivismo  inerente  à  tese  da

sociedade como contrato entre indivíduos racionais, livres  a priori,  enquanto que, em sua
186  Op. Cit., p. 2.
187 PHILIPSE, H. Heidegger’s Philosophy of Being, p. 162, 165.
188 Idem.
189 HEIDEGGER, M. Conceitos fundamentais da metafísica: mundo, finitude, solidão, p. 6.
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acepção  fascista,  configura-se  como  um  biologismo.  Melhor  do  qualquer  simplório

“patriotismo”, Marx, a partir de Hegel, ao falar da alienação, aproxima-se mais das raízes

desta apatridade histórica. “Pelo fato de Marx, enquanto experimenta a alienação, atingir uma

dimensão essencial da história, a visão marxista da História é superior a qualquer outro tipo

de historiografia190”. Daí Vattimo e Zabala, interpretando Heidegger, assinalarem que, se o

marxismo ainda  não logrou transformar  o mundo,  isto  não se deve  a  uma inobservância

política ou econômica, mas à incapacidade de se furtar à tradição metafísica, tanto quanto

pretendem  basear-se  exclusivamente  em  parâmetros  científicos  racionais,  no  lugar  de

qualquer “utopia” ou “idealismo191”.

Se o marxismo de Marx justapõe a tarefa de transformação do mundo (práxis) à

mudança da maneira de se pensar, ele perde de vista que aquela, enquanto exigência, já se

move dentro de uma forma determinada de representação do mundo em que ela se baseia, a

qual  é  legada  pela  tradição.  Por  isso,  toda  transformação  do  mundo  só  é  genuinamente

possível na medida que o pensar se transforma, e não é mais constrangido pela primazia da

práxis – o afã de ter sempre que legar resultados práticos, ser útil etc – cuja origem, em seu

binômio teoria-prática, é metafísica192. Conjunto a esta primazia da utilidade, reside o assim

chamado  materialismo,  que  permanece,  contudo,  impensado  em  seu  âmago,  restrito  a

preconceitos. Ao contrário da opinião comum, “a essência do materialismo não  consiste na

afirmação  de  que  tudo  apenas  é  matéria;  ela  consiste,  ao  contrário,  numa  determinação

metafísica, segundo a qual todo o ente aparece como a matéria de um trabalho193”. Assim,

materialismo e técnica se equivalem.

Heidegger acredita que uma transformação essencial da história, uma mudança no

mundo, não é possível por meio de ações diretas, coletivas, e imediatas, mesmo se o pensar

dos filósofos assumisse um papel condutor em tal empreitada. Diferente, contudo, é abrir-se,

como uma ação mediata, para um outro pensar, pelo qual o homem, até aqui impedido de

pensar – pelo pensamento atual que o impede de pensar –, pudesse colocar-se à disposição da

vinda ou da recusa do deus194 – um nome para também se chamar o Ser, isto é, aquilo que dá-

a-pensar195.  Na disposição,  o ser do homem é deslocado para o ser dos outros,  e com os

outros, porquanto o  Dasein – o ser do homem – somente é o que é sendo-com (Mitsein).

Desta forma, o pensamento autêntico nunca será o de um indivíduo individualizado qualquer,

190 HEIDEGGER, M. Carta sobre o humanismo, p. 48.
191 VATTIMO, G; ZABALA, S. Comunismo hermenéutico: de Heidegger a Marx, p. 1.
192 Cf. HEIDEGGER, M. Entrevista a Richard Wisser, p. 2.
193 Idem. Carta sobre o humanismo, p. 48.
194 Idem. Só um deus nos pode ainda salvar, p. 33.
195 Idem. O que quer dizer pensar. In: Ensaios e Conferências, p. 114.
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pois  ele  é,  antes,  o  acontecimento  fundamental  na  história  de  uma  humanidade,  um

acontecimento que transforma e em que se transforma a essência do homem e o destino dos

povos.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O objetivo deste trabalho foi o de expor o lugar e os modos pelos quais Heidegger

aborda a temática da história. De que forma e em quais âmbitos a história surge a ele como

problema? Com quais temas ela dialoga e estabelece relações? A história aparece-lhe como

problema, dialoga e se intersecciona com temas diversos em meio a fases distintas de seu

percurso  filosófico.  No  que  tange  às  fases  de  seu  pensamento,  assumimos  o  critério

diferenciador da divisão consolidada entre os principais comentadores os marcos dos assim

chamados primeiro e segundo Heidegger. O diapasão desta diferença encontra-se naquilo que

ficou conhecido como a  Kehre – a viragem. Sua origem pode ser remetida, aliás, à própria

admissão receosa e ponderada do autor a respeito de sua relevância e do marco decisivo que

foi a viragem para a sua trajetória filosófica – “o pensamento da viragem é uma mudança no

meu pensamento” – embora ele, logo em seguida, faça a seguinte ressalva: "somente por meio

do que o Heidegger I pensou ganha-se acesso ao que está para ser pensado no Heidegger II.

No entanto, o (pensamento do) Heidegger I torna-se possível apenas se estiver contido no

Heidegger II196". Desta maneira, fez-se mister apontar as conexões entre estas duas fases e,

compreendendo tal conexão, apresentar as diferenças e continuidades do modo como o autor

tratou o que está  em questão no recorte  objetual  delimitado aqui.  Este  pelo  menos foi  o

esforço que empreendemos ao longo de nossa pesquisa.

No que tange às várias  obras  utilizadas  como foco de análise,  destacam-se as

seguintes: como na introdução, expusemos a compreensão do jovem Heidegger em sua aula

de habilitação intitulada O Conceito de Tempo na Ciência da História (1915); a diferença ali

situada  entre  tempo  qualitativo  e  tempo  quantitativo  serviu  de  preparação  para  o

desenvolvimento das ideias acerca da temporalidade e historicidade presentes no tratado Ser e

tempo (1927), amplamente reconhecida como a obra capital do filósofo; assim, o capítulo I

gira  em torno desta  obra,  a  qual  é,  inclusive,  o  centro  de  gravidade  de  outros  textos  de

Heidegger do mesmo período; o que está em jogo ali, e é decisivo para nós, é a compreensão

das estruturas temporais do  Dasein como via  para a  questão do ser,  de modo que toda a

possibilidade da história assenta-se na historicidade que é própria ao Dasein e que é oriunda

de suas  estruturas  temporais  (temporalidade).  Desta  maneira,  e  para dar  mais  subsídios  à

exposição  dos  conceitos  fundamentais  do  tratado,  valemo-nos  de  alguns  destes  textos

alinhados ao cerne de Ser e tempo, situados em torno do período de sua elaboração, e que são

196 “Only by way of what Heidegger I has thought does one gain access to what is to-be-thought by Heidegger II.
But [the thought of] Heidegger I becomes possible only if it is contained in Heidegger II"  (HEIDEGGER, M.
Preface. In: RICHARDSON, W.J. Through Phenomenology to Thought, p. XVIII e XXII).
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os mais relevantes ao tema que nos propusemos explorar ao longo de nossa pesquisa. São

eles: O conceito de tempo (1924), Os problemas fundamentais da fenomenologia (1927), Os

conceitos  fundamentais  da  metafísica:  mundo,  finitude,  solidão (1929/1930),  Lógica:  a

pergunta pela essência da linguagem (1934). Estes três últimos foram os cursos semestrais

ministrados na Universidade de Freiburg. O último, especialmente, apesar de o título sugerir

tratar-se de uma "filosofia  da linguagem",  é  um dos que mais  reflete  sobre a  questão da

história a partir de e em relação com a pergunta pela essência do homem.

Já no capítulo II e no capítulo III, buscamos expor as linhas gerais da viragem, os

seus conceitos fundamentais (como o de  Ereignis – “acontecimento apropriador” – e o de

história do Ser), e a posição que a temática da história alcançou dentro deste âmbito. Para

tanto,  foram de muita  importância  as  obras  a  seguir:  Hinos de Hölderlin  (1934/1935),  A

segunda consideração intempestiva de Nietzsche  (1938/1939),  Nietzsche II (1939 – 1946),

Ensaios e Conferências (1936/1953), Carta sobre o humanismo (1946), Caminhos de bosque

(1949),  e Tempo  e  ser  (1962).  É  certo  que,  em  nossa  abordagem  dessas  obras  nunca

alimentamos  a  pretensão  de  desenvolver  um  estudo  minucioso  e  exaustivo  dos  temas  e

acepções nelas, muito menos aclarar detalhadamente o contexto e as controvérsias em que

cada uma delas veio a lume. Guiamo-nos, antes, por um interesse específico, qual seja: o de

compreender  tão  bem  quanto  possível  o  sentido  e  as  particularidades  da  reflexão

heideggeriana sobre o tema da história; como ele é convocado por sua preocupação filosófica

mais geral e as nuanças das teses que pudemos discernir.

Se Ser e tempo é a grande obra do assim chamado primeiro Heidegger, a grande

obra  do  segundo  Heidegger  é  Contribuições  à  filosofia  (do  acontecimento  apropriador)

1936/1938) mas também Meditação (1938/1939), que com aquela se articula tanto na forma

de escrita (bastante aforismática, intrincada e cabalística) quanto no tratamento do objeto em

questão,  além de  advindas  do  mesmo período.  Contribuições  e  Meditação compõem,  de

acordo com a leitura que assumimos aqui, o núcleo da viragem, ao perscrutarem o Ereignis,

pensado então como a essência da história – história entendida aqui como a essencialização

do  Ser:  o  tema  diretor  do  segundo  Heidegger,  tal  como  o  de  ontologia  fundamental  ou

analítica existenciária o é do primeiro.

Todavia, para o capítulo II, não pautamos a discussão sobre as  Contribuições  e

sobre a  Meditação. Isto porque, para que ambas pudessem ser melhor entendidas, convém,

introdutoriamente, um exame dos trabalhos de Heidegger sobre Nietzsche e Hölderlin, sua

investigação sobre o niilismo e sobre a essência da poesia, a partir de onde podemos obter um

ponto de apoio para a leitura das Contribuições, e vislumbrar a complexidade do pensamento
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do Ereignis. Nietzsche II, portanto, é a obra em destaque no segundo capítulo. Nela, o filósofo

indaga  a  história  não  mais  enquanto  possibilidade  de  um  ente  cujo  modo  de  ser  é

essencialmente  temporal,  e,  assim,  histórico,  mas  indaga  a  partir  do  sentido  histórico  do

niilismo, da morte de Deus, da essência da Modernidade como predomínio da subjetividade,

com vistas a determinar a origem destes acontecimentos – percebidos por Nietzsche como

nenhum outro pensador de seu tempo o percebera – em remissão à história do Ser.

Já  no  capítulo  III,  os  textos  condutores  foram  A  segunda  consideração

intempestiva  de  Nietzsche  e  a  Carta  sobre  o  humanismo.  No  primeiro,  prossegue-se  a

discussão com Nietzsche, especialmente com a sua obra a cujo título a de Heidegger se refere

– a Segunda consideração intempestiva: sobre as vantagens e desvantagens da história para

a vida. Com isto, fica patente o quão determinante é o diálogo entre Heidegger e Nietzsche,

precisamente  no  tocante  ao  tema  da  história:  se  vamos,  pois,  tratar  deste  tema,

necessariamente teremos de passar à discussão entre os dois filósofos, atentando-nos para a

leitura  que  Heidegger  faz  dele,  e  para  a  ressignificação que ele  opera  em muito de seus

conceitos basilares, como os de vontade de poder e eterno retorno do mesmo. Já no segundo

texto condutor, a Carta sobre o humanismo, lendo-o ao lado de Hegel e os gregos (1958), e de

sua entrevista a Richard Wisser (1969), Heidegger interpela Hegel e Marx a fim de ponderar

sobre  o  sentido  de  fim  da  história,  o  domínio  da  técnica  e  a  Modernidade  como  uma

consequência da filosofia ocidental, e a alienação como o signo de nossa época; é então que o

pensamento  de  Heidegger  sobre  o  nosso  assunto  cruza  o  caminho  das  interpretações

hegelianas  e  marxianas  da  história  e  de  seus  paradigmas  de  historiografia.  Embora  à

explicitação da relação com estes autores ainda falte um amplo horizonte para ser aberto,

restando muito ainda a detalhar, não poderíamos ter deixado de situar esta aproximação, posto

que o desafio de compreender o enigma de nosso tempo tem como chave a tarefa de lermos

Heidegger com atenção (sobretudo o da viragem) ao lado e em confronto com Nietzsche,

Hegel e Marx – para os quais a pergunta pela história figurou no âmago de sua preocupação.

Desta maneira, a pesquisa aqui apresentada nos abre caminhos significativos para

pesquisas futuras, particularmente em torno deste tema que nos interessa em particular: os

problemas filosóficos da história, do tempo e de sua articulação com o pensamento como tal.

Tal temática,  eis  do que o presente trabalho pretende se apresentar como uma espécie de

antessala, possibilita a uma pesquisa mais acurada uma compreensão crítica da Modernidade,

além, naturalmente, de abordar as questões mais recentes como que a filosofia heideggeriana

vem sendo impiedosamente confrontada.
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