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O tema da morte no itinerário filosófico de Martin Heidegger: do ser para 

a morte aos mortais que são os homens 

Amir Abdala 

Resumo 

A tese versa sobre a temática da morte no pensamento filosófico de Martin 

Heidegger, examinando-a nas diferentes fases que constituem o itinerário da filosofia 

heideggeriana. Em Ser e tempo (Sein und Zeit), estudo publicado em 1927 e com o qual 

esse filósofo inscreve seu nome entre os clássicos do pensamento contemporâneo, 

delineia-se a noção de ser para a morte (Sein zum Tode) no centro de sua analítica 

existencial, projetada a partir da preocupação em investigar o sentido do ser. Nos 

escritos de Heidegger posteriores a meados da década de trinta, pertencentes à 

denominada viragem (Kehre), a analítica existencial é substituída pelas especulações 

acerca da história do ser em seu velamento e desvelamento. Nos textos da viragem, o 

ser humano é pensado em sua correspondência às destinações do ser, e a morte é 

considerada sob um novo ponto de vista filosófico, revelando-se, sob esse prisma, os 

mortais que são os homens (die Sterblichen sind die Menschen). Em termos concisos, 

portanto, pode-se afirmar que a pesquisa problematiza as relações entre o ser para a 

morte e os mortais que são os homens, devidamente contextualizados nas diretrizes do 

pensamento de Heidegger. Nessa perspectiva, realiza-se mediante um plano 

investigativo e expositivo cujo ponto de partida, expresso em seu primeiro capítulo, é a 

reflexão sobre o ser-aí (Dasein) como ser para a morte, procurando compreendê-lo no 

âmbito da ontologia fundamental. O segundo capítulo pretende identificar as tendências 

da filosofia heideggeriana sob o influxo da viragem, destacando-se sua interpretação da 

história da metafísica como esquecimento do ser e sua explícita pretensão de 

ultrapassagem da metafísica, com a restituição da essência humana em seu 

pertencimento ao ser. O terceiro capítulo parte da declaração heideggeriana de que a 

essência da técnica moderna exprime a conclusão da metafísica como completo 

ocultamento do ser, para identificar a condição do ente humano no interior desse 

processo e confrontá-la com a noção de ser para a morte. O capítulo quatro  discorre 

sobre a concepção heideggeriana de essência humana em sua correspondência à 

reciprocidade originária entre ser e nada, a abissalidade à qual pertencem os mortais que 

são os homens. Por fim, antecedendo a conclusão do trabalho, o quinto capítulo efetua a 

comparação direta entre ser para a morte e os mortais que são os homens, com a 

intenção de demarcar suas distinções e articulações. 

 

Palavras-chave: Filosofia; Martin Heidegger; Metafísica; Mortais; Morte; Nada; 

Ontologia, Ser, Ser-aí, Ser humano; Ser para a morte; Técnica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



The death theme in Martin Heidegger’s philosophical itinerary: from the being 

toward death to the mortals who are the men 

Amir Abdala 

Abstract 

The thesis deals with the death theme in Martin Heidegger’s philosophical thought, 

examining it in the different phases that constitute Heidegger’s philosophical itinerary. 

At Being and time (Sein und Zeit), study published in 1927 and with which this 

philosofer inscribes his name among the classics of the contemporary thought, the 

notion of being toward death (Sein zum Tode) is delineated in the center of its 

existential analysis, projeced from the concern in investigating the meaning of the 

being. In Heidegger’s writings prior to the mid thirty decade, belonging to the titled 

turning (Kehre), the existential analysis is replaced by the speculations about the history 

of the being in its veiling e unveiling. In the turning texts, the human being is thought in 

its correspondence to the destinations of the being, and the death is considered under a 

new philosophical point of view, revealing itself, under this prism, the mortals who are 

the men (die Sterblichen sind die Menschen). In concise terms, therefore, it can be 

claimed that the research renders problematic the relations between being toward death 

and the mortals who are the men, properly contextualized in the guidelines of 

Heidegger’s thought. In this perspective, it is achieved through an investigative and 

expository plan whose starting point, expressed in its first chapter, is the reflection 

about the Dasein as being toward death, trying to understand it in the range of the 

fundamental ontology. The second chapter intends to identify the tendencies of 

Heidegger’s philosophy under the influx of the turning, featuring its interpretation 

metaphysics history as forgetfulness of the being and its explicit pretension of 

transcending the metaphysics, with the restitution of the human essence in its belonging 

to the being. The third chapter starts from Heidegger’s declaration that the essence of 

the modern technic expresses the conclusion of the metaphysics as a complete hiding of 

the being, to identify the condition of the human being in the interior of this process and 

confront it with the notion of being toward death. Chapter four talks about Heidegger’s 

conception of the human essence in its correspondence to the reciprocity originated 

between being and nothing, the abyss to which belong the mortals who are the men. 

Lastly, prior to the work’s conclusion, the fifth chapter makes the direct comparison 

between being toward death and the mortals who are the men, with the intention of 

demarcating their distinctions and articulations. 

 

Key words: Philosophy; Martin Heidegger; Metaphysics; Mortals; Death; Nothing; 

Ontology; Being; Dasein; Human being; Being toward death; Technic. 
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Introdução 

 

Delimitação temática 

 

O itinerário filosófico de Martin Heidegger (1889-1976) é convencionalmente 

apresentado por seus comentadores em duas etapas significativamente distintas. A 

primeira fase de suas reflexões, que tem em Ser e tempo a sua elaboração axial, 

caracteriza-se pela analítica existencial decorrente de sua investigação acerca do sentido 

do ser, perspectiva filosófica que se desenvolve sob a ascendência da concepção 

fenomenológica proposta por Edmund Husserl. A segunda fase, por seu turno, retira o 

problema do ser-aí (Dasein) de seu centro especulativo, ou seja, a questão acerca do 

modo de ser próprio do ente que se pergunta pelo ser é destituída de sua prioridade, 

sendo substituída pela indagação sobre o apelo do ser ao homem, a saber, a história do 

ser em sua verdade e em sua não verdade, destacando-se, então, a consumação da 

metafísica sob a primazia da técnica na configuração da época contemporânea e a 

proposta de sua superação por um outro início do pensamento
1
. 

A produção intelectual de Heidegger é consideravelmente vasta, amplitude esta 

que concerne não apenas à quantidade de escritos confeccionados pelo autor, como 

também à fecundidade de seu diálogo com as diversas tendências da tradição filosófica 

e à variedade de temas contemplados por suas investigações. Cumpre, assim, esclarecer 

que a pesquisa realizada não tem a pretensão de circular pela totalidade de sua filosofia, 

conquanto sua delimitação temática exija o trânsito pelos diferentes períodos e 

meandros das reflexões filosóficas heideggerianas. Nessa perspectiva, percorremos os 

                                                 
1
 Convém registrar que o reconhecimento, consensual entre os estudiosos, de que a trajetória filosófica de 

Heidegger é composta por etapas distintas não implica a afirmação de uma clivagem entre essas 

diferentes fases, algo que pudesse ser descrito pela segmentação entre um primeiro Heidegger e um 

segundo Heidegger. Ao contrário, prevalece a tese de que, não obstante a incontestável mudança de 

enfoque filosófico, o segundo período do filósofo é um desdobramento do primeiro, com o qual não há 

uma renúncia às teses desenvolvidas sob a perspectiva da analítica existencial, mas sim uma profunda 

inflexão filosófica delineada pela mudança de orientação investigativa da pergunta pelo ser. Nesse 

sentido, Marco Antonio Casanova, em sua apresentação à edição brasileira de Introdução à filosofia, 

utiliza a expressão mudança radical de estilo para se referir à chamada viragem (Kehre) heideggeriana 

(HEIDEGGER, 2009, p. XII). Por fim, vale observar que é possível ainda se estabelecerem outras 

divisões no itinerário de pensamento heideggeriano, por exemplo, com a consideração do matiz religioso 

de alguns dos seus escritos anteriores a Ser e tempo ou com a subdivisão de sua segunda etapa filosófica 

entre a interpretação do curso histórico da metafísica e a tentativa de delineamento do pensamento 

meditativo. Neste trabalho, consideramos a primeira e a segunda etapas da filosofia de Heidegger 

referindo-se, respectivamente, à ênfase na analítica existencial, característica de Ser e tempo e dos escritos 

que lhe são plenamente correlatos, e ao prisma da história do ser, que predomina a partir de meados da 

década de trinta, prolongando-se aos últimos textos do filósofo. 
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diferentes momentos de seus caminhos de pensamento mediante a circunscrição de um 

tema específico, a saber, suas conceituações filosóficas em torno da morte. 

Ao longo da denominada primeira fase de sua trajetória filosófica, o tema da 

morte é projetado ao plano principal das preocupações filosóficas de Heidegger, 

sobretudo no estudo intitulado Ser e tempo, livro publicado em 1927 e cuja repercussão 

proporciona ao filósofo a notoriedade que o insere entre os clássicos da filosofia 

contemporânea. Trata-se de um livro dedicado a uma sistemática pesquisa acerca do 

sentido do ser, com a qual Heidegger procura ultrapassar os círculos conceituais fixados 

na esfera filosófica da metafísica tradicional, uma vez que esta, segundo sua 

perspectiva, manteve-se circunscrita ao plano discursivo dos entes. Para tanto, o ponto 

de partida escolhido pelo filósofo é o exame do ente que se pergunta pelo ser, isto é, o 

ser humano. Na definição desse viés especulativo, desponta a analítica existencial 

centrada na maneira de ser específica do ente humano, na qual se pronuncia o ser 

humano como ser para a morte.  

A analítica existencial de Martin Heidegger encontra o seu vetor na noção de 

ser-aí (Dasein)
2
, entendida como modo de ser propriamente humano, delineado em um 

universo de possibilidades no qual nos diferenciamos de todos os demais entes, que são 

simplesmente dados, enquanto cada um de nós, seres humanos, existe essencialmente 

nas escolhas efetuadas em sua constante relação com os outros e com o mundo. Assim, 

o ser-aí não consiste em uma definição substancialista de natureza humana, o termo 

universal que realiza sua quididade nos múltiplos indivíduos humanos, mas sim no 

poder ser imanente aos homens, que constroem permanentemente a si mesmos em suas 

existências singulares. 

                                                 
2
 A preservação do vocábulo original Dasein ou a escolha por sua tradução para a língua portuguesa 

constitui-se em tema que divide os especialistas. Na primeira versão brasileira de Ser e tempo, o termo 

Dasein é traduzido por presença. Márcia Sá Cavalcante Schuback, a tradutora, dedica boa parte de sua 

apresentação da obra à explicação de sua opção por essa tradução (2006, p. 15-32), fazendo o mesmo na 

primeira de suas notas explicativas situadas após o texto (2006, p. 561). Em termos resumidos, podemos 

dizer que procura justificar sua tradução por considerar presença um termo que expressa melhor a 

dinâmica pretendida por Heidegger ao descrever o modo de ser dos homens, sendo que Dasein, ainda 

segundo a tradutora, tende, em sua apropriação atual, a sugerir o homem como substância ou algo 

simplesmente dado. A opção pela palavra presença, porém, é pouco aceita pelos estudiosos de Heidegger. 

Fausto Castilho, em sua tradução de Ser e tempo, lançada recentemente pela editora Vozes e pela 

Unicamp (2012), preserva o termo original, sem buscar expressão substitutiva na língua portuguesa. 

Ernildo Stein e Marco Antonio Casanova, comentadores e tradutores da obra de Heidegger, preferem a 

tradução de Dasein por ser-aí. Em nosso texto, acolhemos essa tradução de Dasein por ser-aí, entendendo 

que, com ela, evitamos a substantivação do termo em língua portuguesa e nos mantemos o mais próximo 

possível da concepção heideggeriana da expressão Dasein. Nas citações textuais de autores que preferem 

a preservação do termo em língua alemã, reproduziremos o vocábulo Dasein. 
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A singularidade do ser-aí revela-se plenamente quando somos arrebatados pela 

disposição fundamental da angústia, que subtrai à totalidade dos entes os seus 

significados convencionais, colocando-nos diante da completa ausência de suportes 

existenciais e suspendendo-nos no nada. Na imensidão do nada, emerge a possibilidade 

extrema e irremissível do ser-aí: a morte. Não se trata da morte compreendida como 

acontecimento que sobrevém do exterior, fenômeno exógeno ao ser-aí. Ao contrário, a 

iminência da morte situa-se no núcleo da existência do ser humano, indicando o seu não 

ser mais que é constitutivo de sua finitude e que remove o seu amplo conjunto de 

possibilidades. 

A filósofa francesa Françoise Dastur, em seu livro A morte: ensaio sobre a 

finitude, texto no qual percorre algumas das mais importantes teorias filosóficas sobre a 

morte, indica nas seguintes palavras a fenomenologia heideggeriana acerca da finitude 

do ser-aí: 

 

Para Heidegger, não se trata tanto de reservar ao homem, 

unicamente, o privilégio e a dignidade de morrer e de consagrar 

assim, recomeçando de uma nova maneira, a superioridade que 

a tradição filosófica sempre reconheceu ao homem sobre o 

animal, quanto pôr em evidência a origem existencial do 

conceito de morte. O que caracteriza a existência é [...] que 

nenhuma de suas determinações possa lhe ser exterior [...]. 

(2002, p. 75). 

 

Primordialmente inscrita em sua existencialidade e apresentando-se como 

impossibilidade de todas as possibilidades, a morte desvela a nulidade do fundamento 

da existência ao acenar com a total inefetividade do ser-aí, que, procedendo do nada 

originário, situa-se na conjunção da pura indeterminação com o pleno poder ser. Afinal, 

se o poder ser repousa em um não ser original, a finitude imanente ao ser-aí, em sua 

projeção de um não ser absoluto e definitivo, explicita-o essencialmente como um 

universo de possibilidades.  Em outros termos, a mortalidade é a dimensão que confere 

sustentação à noção de ser-aí, situação esta que é densamente anunciada na 

denominação heideggeriana do homem como ser para a morte. 

A condição de ser para a morte, portanto, torna-se fundamental na 

compreensão do ser-aí, à medida que o singulariza como poder ser que se depara, 

existencialmente, com sua experiência extrema, única e intransferível, desvelando-lhe, 

simultaneamente, sua finitude, seu universo de possibilidades imanentes à sua 
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temporalidade e a iminente impossibilidade de todos os seus projetos.  No ser para a 

morte, anunciado na disposição existencial da angústia, revela-se a nulidade de 

fundamento da existência humana, suspensa na confluência originária entre ser e nada. 

Dessa forma, pontuamos preliminarmente a importância que a temática da 

morte adquire na primeira fase da filosofia heideggeriana. Entretanto, se é unânime 

entre os comentadores o reconhecimento de que a morte recebe tratamento relevante nas 

reflexões de que se ocupa o filósofo até meados da década de trinta, constatação dessa 

natureza não se aplica aos textos da chamada segunda fase do itinerário heideggeriano. 

Não raramente, aliás, notamos que as interpretações relativas a essa etapa da produção 

filosófica de Heidegger sequer mencionam especulações sobre a condição mortal dos 

seres humanos, sendo que, em alguns casos, encontramos o registro declarado de que 

esse tema é praticamente suprimido do campo de suas reflexões
3
. 

Porém, a leitura atenta de alguns dos textos da segunda fase de Heidegger nos 

sugere a persistência do tema da morte em seus escritos, configurando-se uma 

permanência que, como observaremos, não se limita a citações circunstancialmente 

justificadas ou a um suposto prolongamento residual dos caminhos explorados pelo 

autor em Ser e tempo, remetendo-nos, isto sim, à preservação de sua importância na 

filosofia heideggeriana. É fundamental notar que não se trata de supor a integral 

continuidade da noção de ser para a morte nos textos da segunda fase de Heidegger, 

algo, aliás, que não é sugerido pela radical mudança do eixo de reflexão temática que 

caracteriza a passagem de um período ao outro de sua filosofia, quando a ênfase no ser-

aí, entendido como existência específica de cada ente humano em sua relação com o ser, 

é substituída pela reflexão acerca da história do ser com suas destinações enviadas ao 

ser humano.  

O que pretendemos, então, é examinar em que medida a questão da morte 

prossegue como tema significativo no pensamento filosófico de Martin Heidegger. Em 

linguagem direta, o problema que orienta a pesquisa se apresenta na seguinte 

interrogação: quais são as transformações que se processam na conceituação 

heideggeriana da morte, ao longo de seu itinerário filosófico que se estende de Ser e 

tempo aos textos de sua segunda fase? Evidentemente, essa problemática abarca um 

leque de indagações subsidiárias, cuja apreciação é indispensável para o 

                                                 
3
 Michael Inwood, por exemplo, em seu Dicionário Heidegger, afirma que a temática da morte não se 

estende para além de Ser e tempo, perdendo efetivamente sua relevância filosófica nos textos posteriores 

ao período dessa obra (2002, p. 117). 
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desenvolvimento da investigação. Dentre estas, inicialmente, podemos indicar as 

seguintes: 

● Quais são as modificações de conteúdo filosófico que se processam entre a 

noção original do ente humano como ser para a morte, elaborada em Ser e tempo, e a 

condição essencialmente mortal dos homens, delineada nos textos pertencentes à 

segunda etapa da filosofia de Heidegger? 

● As transformações das noções filosóficas acerca da morte implicam a 

negação da distinção do homem como ser para a morte ou consistem na abertura para 

uma dimensão da mortalidade que, ignorada nos escritos da primeira fase, articula-se 

com a finitude do ser-aí, conforme sua exposição em Ser e tempo? 

● Caso se constatem interseções entre a concepção do ser-aí como ser para a 

morte e a noção, posteriormente desenvolvida, de que os mortais são os homens, como 

essas diferentes perspectivas se reúnem sob um núcleo comum de especulações 

filosóficas heideggerianas?  

Orientada por essas questões, a pesquisa transita da analítica existencial para a 

viragem heideggeriana, examinando a temática da morte em suas remissões ao conjunto 

da filosofia de Martin Heidegger, cujas transformações internas são produzidas na 

persistência de sua preocupação filosófica fundamental, o problema do ser. 

 

Organização dos capítulos 

 

Perscrutando o tema da morte no longo e complexo percurso filosófico de 

Martin Heidegger, este estudo desenvolve-se mediante um plano investigativo e 

expositivo que se inicia com o exame da concepção heideggeriana de ser para a morte, 

devidamente dimensionada na interrogação pelo sentido do ser, e atinge a condição 

essencialmente mortal da humanidade – os mortais que são os homens –, pronunciada 

em textos da segunda fase de sua produção intelectual.  Articulam-se discursivamente, 

sob essa perspectiva, os capítulos que explicitam o percurso delineado pela pesquisa, 

versando, respectivamente, sobre a analítica existencial de Ser e tempo, as dimensões 

reflexivas instauradas pela viragem filosófica de Heidegger, a temática da morte nos 

escritos da segunda fase do filósofo e, por fim, o cotejamento entre os diferentes 

tratamentos filosóficos que a morte recebe no curso do pensamento heideggeriano. 
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Dessa forma, o primeiro capítulo, intitulado Ser e tempo: a fenomenologia de 

Heidegger e o ser para a morte no horizonte ontológico do problema do ser, centra-se 

na analítica existencial heideggeriana, empreendida pelo autor em seu clássico Ser e 

tempo e na qual emerge o ser-aí em seu poder ser finito, o ser para a morte. Realiza-se, 

nesse momento, o esforço de apreensão pela temporalidade e pela finitude da existência 

humana em um âmbito que transcende a próprio ser humano, não se confinando, 

portanto, nos limites reflexivos e discursivos tradicionalmente fixados pela antropologia 

filosófica. Afinal, Ser e tempo não se redige a partir de uma preocupação heideggeriana 

com a conceituação do ser humano, mas sim por sua dedicação à pesquisa sobre o 

sentido do ser, no interior da qual, isto sim, emerge a analítica existencial. Dito de outra 

forma, se a temática do ser humano é centralmente examinada nas páginas do livro que 

projeta o nome da Martin Heidegger na filosofia contemporânea, assim o é porque o 

filósofo inicia sua investigação acerca do ser pelo  ente que dispõe de uma compreensão 

preliminar do ser, que se pergunta pelo ser: o ente humano
4
.   

Dessa forma, a explanação sobre o ser para a morte requer sua recepção 

devidamente contextualizada no problema filosófico fundamental de Ser e tempo, a 

pergunta pelo sentido do ser, algo que nos exige a exposição sumária, no início do 

capítulo, da apropriação heideggeriana da proposta fenomenológica de Edmund 

Husserl, fenomenologia que se converte, com Heidegger, em hermenêutica da 

facticidade, sua ontologia fundamental. Somente nesse contexto podemos compreender 

adequadamente o ser-aí pronunciado pela analítica existencial em sua estrutura 

ontológica que articula existência, declínio e facticidade, ser-aí que se revela 

essencialmente como poder ser e como ser para a morte. 

Identificamos, então, a noção de ser para a morte desvelada na disposição 

fundamental da angústia, com a suspensão dos referenciais fáticos anunciando a 

confluência do pleno poder ser com a possibilidade extrema e insuperável do ente 

humano em sua singularidade. Suspenso no nada originário e imanente ao ser, o ser-aí 

                                                 
4
 Principal texto de Heidegger na primeira fase de seu itinerário filosófico, Ser e tempo (Sein und Zeit) é a 

referência privilegiada para a elaboração do capítulo inicial desta tese, dado que nesse livro o filósofo 

desenvolve plenamente sua analítica existencial e as noções que lhe são concernentes, inclusive, é claro, 

aquela que nos interessa especificamente, a de ser para a morte. Evidentemente, outros escritos 

heideggerianos situados no âmbito da analítica existencial – ou, pelo menos, diretamente articulados a ela 

– são examinados ou tangenciados no referido capítulo. Esse é o caso de Introdução à Filosofia 

(Einleitung in die Philosophie), de Os problemas fundamentais da fenomenologia (Die Grundprobleme 

der Phänomenologie), A essência do fundamento (Vom Wesen des Grundes) e, especialmente, de Que é 

metafísica?(Was ist Metaphysik?), conferência que tematiza a angústia, disposição fundamental em que 

se revela o ser para a morte, na dimensão da reciprocidade originária entre ser e nada. 
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encontra-se em sua condição de ser fundamento de sua nulidade. Percorrendo esse 

abismo do ser-aí, indicamos sua remissão à reciprocidade primordial entre ser e nada no 

pensamento filosófico heideggeriano.   

No segundo capítulo – A segunda fase do pensamento filosófico de Heidegger: 

o redimensionamento da pergunta pelo ser –, examinamos sumariamente os horizontes 

filosóficos descortinados pela viragem de pensamento heideggeriana. Sem a ambição de 

penetrarmos integralmente no amplo e diversificado conjunto de textos que compõem a 

segunda etapa de seu itinerário filosófico, pretendemos apontar os novas diretrizes e 

tendências reflexivas do pensamento de Heidegger, procedimento necessário à 

apreciação do problema nuclear desta pesquisa, que concerne às transformações 

temáticas da morte no percurso filosófico heideggeriano. 

A partir de meados da década de trinta, transcorre a denominada viragem 

filosófica heideggeriana. Ainda que esta não signifique a completa rejeição às teses 

anteriormente desenvolvidas pelo filósofo, é notável o deslocamento especulativo 

realizado por Heidegger, sendo que, no interior dessa reorientação reflexiva, a analítica 

existencial e, consequentemente, a singularização do ser-aí como ser para a morte – 

noções amplamente tematizadas em Ser e tempo – são retiradas do primeiro plano das 

investigações filosóficas desse autor. Essa constatação, porém, não nos conduz 

necessariamente à inferência de que a morte seja proscrita do universo heideggeriano, 

tampouco nos autoriza a suposição de que, desde então, torne-se simples objeto de 

contemplação tangencial nos escritos de Heidegger. 

Em suas linhas gerais, o influxo filosófico de Heidegger, com o qual se 

caracteriza a segunda fase de sua filosofia, é decidido pelos limites especulativos 

encontrados pelo filósofo na analítica existencial de Ser e tempo. De acordo com o 

próprio Heidegger, a analítica existencial não proporcionou a transição da 

temporalidade do ser-aí para a temporalidade do ser, fato que se explicaria tanto por sua 

utilização de recursos discursivos e conceituais da linguagem metafísica quanto por sua 

leitura condicionada pelos parâmetros subjetivistas e antropocêntricos da cultura 

filosófica moderna. O reconhecimento da insuficiência da analítica existencial, porém, 

não significa exatamente sua rejeição, mas sim a busca por outro caminho para a 
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interrogação em torno do ser: trata-se, agora, de examinar diretamente a história do ser, 

em sua verdade e em sua não verdade
5
. 

A investigação heideggeriana do ser em suas destinações históricas delineia-se, 

nos escritos de sua segunda fase, em duas direções estreitamente vinculadas e 

interdependentes: a interpretação da história da metafísica e a pretensão declarada de se 

ultrapassar o pensamento metafísico.  

Heidegger compreende a metafísica, de suas origens gregas à sua conclusão na 

era moderna, como o trajeto de esquecimento completo do ser, iniciando-se com o 

desvirtuamento da pergunta sobre o ser para o discurso exclusivo sobre os entes e 

culminando com a recusa do próprio questionamento sobre o ser, que se efetiva, 

segundo esse filósofo, com a filosofia de Friedrich Nietzsche. Explicitam-se, assim, as 

relações entre pensamento filosófico, práticas científicas, subjetividade moderna e 

configuração técnica da realidade contemporânea, que, em seu pleno esquecimento do 

ser, tendem à neutralização da própria essência humana. A interpretação heideggeriana 

do curso histórico da metafísica conjuga-se com sua proposta de desconstrução do 

pensamento metafísico e de restauração do pensamento do ser, próximo do dizer poético 

e além das circunscrições fixadas pela filosofia, pela lógica e pela ciência moderna, o 

pensamento meditativo com o qual se restaura a essência humana em sua 

correspondência às destinações históricas do ser. 

Nesse segundo capítulo, portanto, pretendemos indicar essas tendências 

reflexivas que assinalam a segunda fase do itinerário heideggeriano, sobretudo com o 

propósito de preparar adequadamente a apreciação da temática da morte, que se 

apresenta, então, a partir dos seguintes questionamentos: 

● Em que medida o ser para a morte confronta-se com a primazia da essência 

da técnica na moderna configuração da realidade? 

                                                 
5
 No texto Sobre o humanismo (Brief über den Humanismus), carta redigida por Heidegger em 1946, em 

resposta a algumas questões que lhe foram apresentadas pelo filósofo francês Jean Beaufret (1907-1982), 

o filósofo admite os limites discursivos de Ser e tempo, assim como justifica o empreendimento da 

analítica existencial em sua condição de esforço inicial de um pensamento que ambiciona a ultrapassagem 

da metafísica (1983, p. 148-175). Por pronunciar as diretrizes especulativas que caracterizam a viragem 

heideggeriana, a apreciação de Sobre o humanismo constitui o ponto de partida do nosso segundo 

capítulo. Com as indicações estabelecidas por essa carta, assume relevo a pesquisa sobre textos como o 

segundo volume de Nietzsche, O fim da metafísica e a tarefa do pensamento (Das Ende der Philosophie 

und die Aufgabe des Denkes), O que é isto, a filosofia?(Was ist das – die Philosophie?), A questão da 

técnica (Die Frage nach der Technik) e A superação da metafísica (Überwindung der Metaphysik), 

escritos heideggerianos que nos conduzem à assimilação de sua tese acerca da consumação da metafísica 

sob a primazia da técnica moderna e de sua proposta de um pensamento que restitua o dizer do ser em seu 

apelo à essência humana. 
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● Como se diferencia a essência humana, delineada nos textos da segunda fase 

de Heidegger, da concepção de ser-aí
6
, desenvolvida pelo filósofo no âmbito da 

analítica existencial de Ser e tempo? 

● De que forma é explicitamente retomado o tema da morte nos textos da 

viragem heideggeriana, notadamente a partir de sua correspondência aos apelos do ser e 

na denominação da essência humana como os mortais que são os homens?  

O terceiro capítulo – O ser para a morte sob a primazia da técnica moderna – 

dedica-se à investigação da primeira questão anunciada, isto é, parte da constatação 

heideggeriana de que a essência da técnica moderna exprime a conclusão da metafísica 

como total ocultamento do ser, para identificar a condição do ente humano no interior 

desse processo e confrontá-la com a noção de ser-aí como ser para a morte
7
. Assumem 

relevo, então, aspectos como a expansão contemporânea da impessoalidade, a 

concepção de mundo sem mundo, a ambição tecnológica de produção artificial de seres 

humanos e o diagnóstico heideggeriano de neutralização do ser-aí na confluência entre 

super-humanidade e subumanidade. Na consumação da metafísica, acena-se com a 

elisão do ser para a morte. 

No capítulo quatro, denominado A essência humana na segunda fase do 

pensamento de Heidegger: os mortais na abertura do ser, versamos sobre a segunda e a 

terceira questões, o que nos exige encontrar a concepção heideggeriana de essência 

humana em seu pertencimento ao ser, perspectiva que se distingue do ser-aí 

singularizado na analítica existencial. Nos textos de Heidegger pertencentes à viragem, 

a essência humana manifesta-se em sua correspondência às reivindicações do ser em 

suas destinações históricas. 

                                                 
6
 No amplo conjunto de escritos heideggerianos, a expressão Dasein (ser-aí) não se restringe ao horizonte 

da analítica existencial, reaparecendo em textos da segunda etapa do pensamento do filósofo, conquanto 

com sua conotação significativamente modificada, para se referir ao ser humano. Nos textos da chamada 

viragem, porém, torna-se mais comum a utilização de Mensch(en) – homem, seres humanos, humanidade 

– na nomeação do ente humano. Neste trabalho, reservamos o uso do termo ser-aí exclusivamente ao ente 

humano singularizado, conforme seu delineamento em Ser e tempo, e empregamos essência humana ou 

expressões correlatas para destacar a concepção de ser humano projetada pelo filósofo nos textos de sua 

segunda fase. Assim procedemos com a intenção de demarcar claramente as diferentes perspectivas com 

as quais Heidegger, ao longo de seu percurso filosófico, tematiza o ser humano. 
7
 O exame da questão mencionada justifica-se pelo fato de que a viragem heideggeriana não contém 

propriamente uma rejeição à analítica existencial e, consequentemente, à singularização do ser-aí como 

ser para a morte. O tratamento desse problema, por sua vez, impõe-nos o cotejamento de perspectivas 

presentes na primeira fase de Heidegger – explicitadas notadamente em Ser e tempo (Sein und Zeit) e em 

Os conceitos fundamentais da metafísica: mundo, finitude, solidão (Die Grundbegriffe der Metaphsysik: 

Welt, Endlichkeit, Einsamkeit) – com considerações atinentes aos textos de sua segunda fase, 

principalmente A superação da metafísica (Überwindung der Metaphysik), A questão da técnica (Die 

Frage nach der Technik) e A essência e o conceito de physis em Aristóteles (Vom Wesen und Begriff der 

Φὐσις. Aristoteles, Physik B, 1). 

http://en.wikipedia.org/wiki/Aristotle
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A compreensão dessa concepção heidegerriana de essência humana requer o 

confronto entre sua concepção de história do ser – simultâneo velamento e 

desvelamento do ser – com as posições conceituais fixadas no campo das clássicas 

filosofias da história, para as quais a história tende à realização de uma forma definitiva 

ou de plena presentificação do ser. Diferentemente de filosofias da história como as de 

Immanuel Kant e de Friedrich Hegel, radicadas na tese iluminista acerca do progresso 

da humanidade, os envios epocais do ser, segundo Heidegger, não possuem orientação 

teleológica e não pressupõem uma finalidade histórica que encerre uma configuração 

definitiva do ser humano. 

Percorremos, então, a reflexão de Heidegger em torno da questão do 

fundamento, sua tese de reciprocidade originária entre ser e nada na abissalidade do ser 

e o correspondente delineamento da essência humana com os mortais que são os 

homens. Assim, explicita-se uma nova perspectiva heideggeriana diante da morte, 

consoante à articulação entre o ser humano e o livre jogo do ser
8
. 

Dessa forma, o quinto capítulo – Do ser para a morte aos mortais que são os 

homens – é dedicado à comparação entre o ponto de vista do ser para a morte e os 

mortais que são os homens, buscando não apenas pontuar suas distinções, mas também 

suas hipotéticas convergências, amparadas na unidade da filosofia heideggeriana que, 

em suas diferentes fases, preserva a questão do ser como seu problema fundamental. 

Dito de outra forma, confrontamos a dimensão singularizada do ser para a morte com a 

humanidade dos mortais, indagando se são conceituações antagônicas ou 

complementares. E, ao considerarmos inicialmente essa indagação, somos conduzidos 

além, para a apreciação da hipótese de que ser para a morte e mortais não consistem 

rigorosamente em conceituações distintas, constituindo-se, isto sim, como perspectivas 

articuladas em um unitário conceito heideggeriano acerca da morte. 

 

                                                 
8
 Se o ser-aí como ser para morte é tema específico de muitas páginas de Ser e tempo, o que se explica 

pela própria analítica existencial, que privilegia o ente humano em seu acesso ao sentido do ser, a 

essência humana como os mortais que são os homens, por seu turno, não é projetada ao nível de 

prioridade temática em nenhum dos textos heideggerianos. Coerentemente ao próprio influxo da viragem, 

com sua aspiração de supressão dos vestígios subjetivistas e antropocêntricos da linguagem metafísica, a 

essência humana – os mortais que são os homens – exprime-se nos escritos de Heidegger sempre a partir 

de suas ponderações em torno do ser em sua verdade e em sua não verdade, seu desvelamento sob o seu 

desvelamento.  Sendo assim, há um conjunto de textos pelos quais transitamos circularmente para o 

tratamento da questão. Dentre esses escritos, destacam-se O princípio do fundamento (Der Satz vom 

Grund), Serenidade (Gelassenheit), Para quê poetas? (Wozu Dichter?), A coisa (Das Ding), “... 

poeticamente o homem habita..”. (»...Dichterisch wohnet der Mensch...«), Introdução à metafísica 

(Einführung in die Metaphysik) e Construir, habitar e pensar (Bauen Wohnen Denken).  
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Capítulo 1 

 

O delineamento do ser para a morte no interior da pergunta pelo ser 

 

1.1 Ser e tempo: a fenomenologia de Heidegger e o problema do ser 

 

Neste capítulo, concentramo-nos na analítica existencial realizada em Ser e 

tempo
9
, notadamente com o propósito de identificar a constituição da noção de ser-aí 

como ser para a morte (Sein zum Tode), que emerge das preocupações ontológicas de 

Martin Heidegger.  Dito de outra forma, interessa-nos explicitar o conceito 

heideggeriano de ser-aí, especialmente no horizonte de sua concepção do modo de ser 

propriamente humano como ser para a morte. A explanação sobre a tese do homem 

como ser para a morte exige-nos não apenas a apresentação da estrutura existencial do 

ser humano, como também a exposição, ainda que sumária, de termos centrais da 

ontologia desenvolvida por esse filósofo, sobretudo as articulações entre nada e ser, 

reveladas na disposição fundamental da angústia humana. 

Pretendemos, então, ultrapassar a simples descrição acerca da importância da 

morte para a existência humana – empreendimento insuficiente para compreender a 

perspectiva heideggeriana de sua elaboração –, alcançando suas raízes ontológicas no 

problema filosófico centralmente examinado por Heidegger em Ser e tempo, o sentido 

do ser.  Afinal, se, como registraremos em linhas posteriores, o repertório de questões 

do filósofo em torno da existência humana é erigido pela relação singular do ente 

humano com o ser – o único ente que possui uma compreensão preliminar do ser, que se 

pergunta pelo ser –, o conceito de ser-aí como ser para a morte necessariamente se 

desenvolve a partir de reflexões que estão além do modo de ser específico do ente 

humano, remetendo, isto sim, à ontologia heideggeriana em seu mais amplo e profundo 

sentido.  

O ser para a morte é consoante à negatividade originária do poder ser 

(Seinkönnen) essencial do ser-aí, a nulidade de um ser fundamento (Grundsein) que 

revela a existência suspensa na ausência de determinações substanciais, suspensa na 

confluência primordial entre ser e nada. Em linguagem sucinta, podemos afirmar que 

                                                 
9
 Em nossa pesquisa de Ser e tempo, utilizamos principalmente a edição bilíngue publicada 

conjuntamente pela Vozes e pela Unicamp (2012), que nos oferece o cotejo da meticulosa tradução de 

Fausto Castilho – resultado de muitos anos de estudo da obra – com o texto original de Martin Heidegger. 
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tencionamos salientar as conexões entre o conceito de ser para a morte com o recíproco 

pertencimento de nada e ser na ontologia fundamental de Ser e tempo. 

Ser e tempo consiste em uma pesquisa filosófica diretamente inspirada no 

método fenomenológico sistematizado pelo filósofo Edmund Husserl (1859-1938) – a 

quem a publicação é dedicada. Na fenomenologia hermenêutica de Martin Heidegger, a 

analítica existencial não descende de uma preocupação centralmente antropológica do 

filósofo, ou seja, o tema matricial das investigações heideggerianas em Ser e tempo não 

é o ser humano, mas sim o sentido do ser em geral. Nessa ontologia fenomenológica, a 

existência humana adquire relevo em razão de sua abertura originária para o ser, com a 

constatação de que o ente humano, em seu modo específico de ser, situa-se na 

compreensão prévia do ser, pergunta-se pelo ser. Se, por um lado, a hermenêutica da 

facticidade de Heidegger se desenvolve declaradamente sob a influência da proposta 

filosófica de Husserl, por outro lado, não é menos notável o fato de que o propósito 

fenomenológico de atingir as coisas em si mesmas assume direções profundamente 

diferentes em Husserl e em Heidegger. 

Com essas considerações preliminares, delimitam-se as tarefas iniciais deste 

capítulo, necessárias à exposição adequada do ser-aí como ser para a morte. A analítica 

existencial emerge do teor essencialmente ontológico de Ser e tempo, que, por sua vez, 

filia-se ao método fenomenológico de Edmund Husserl, significativamente modificado 

por Heidegger. Em um primeiro momento, então, destacaremos brevemente a 

apropriação heideggeriana da fenomenologia, sublinhando as perspectivas 

fenomenológicas diversas entre Husserl e Heidegger
10

. Realizada essa etapa, 

ingressaremos na ontologia de Martin Heidegger, localizando a analítica existencial que 

revela o ente humano em suas articulações compreensivas com o ser.  

Movimento filosófico caracterizado por ampla heterogeneidade, a 

fenomenologia tem em Edmund Husserl, autor de obras como Investigações lógicas, 

Ideias para uma fenomenologia pura e para uma filosofia fenomenológica e Meditações 

cartesianas, o seu fundador. Constatando a condição fragmentária da filosofia 

contemporânea em uma pluralidade de correntes divergentes quanto aos temas, 

conceitos, propósitos, enfim, quanto à própria natureza da atividade filosófica, Husserl 

                                                 
10

 É importante frisar que não pleiteamos a exposição detalhada da fenomenologia de Husserl em seu 

acentuado nível de complexidade, tarefa que se situa além dos objetivos desta pesquisa. Pretendemos tão 

somente a alusão a alguns de seus aspectos centrais, com a intenção de indicar a apropriação 

heideggeriana desse projeto filosófico, transformado por Heidegger em sua hermenêutica da facticidade. 
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proclama a necessidade de retomada do clássico projeto de unidade do saber filosófico. 

Propõe especificamente a reassunção da meta cartesiana de uma filosofia primeira, 

segundo Husserl, insuficientemente conduzida pelo filósofo René Descartes (1596-

1650), que, portanto, não teria atingido a radicalidade exigida por tal empreendimento.  

A fenomenologia, então, surge como projeto filosófico extremamente 

ambicioso que, se não pretende que a filosofia seja sinônimo de totalidade do saber, 

aspira para ela a condição de alicerce do conhecimento seguro, fundamento de todos os 

demais saberes. Dito de outra forma, Husserl pretende estabelecer a filosofia como 

ciência plenamente autônoma e universal, fundada em evidências absolutas e 

localizadas no sujeito, delineada como sólido sustentáculo de todas as modalidades 

científicas de conhecimento. Reivindicando, assim, a filosofia como ciência das 

essências, unidade epistemológica fundamental de todos os saberes, Husserl efetua a 

redução fenomenológica transcendental, procedimento análogo ao ceticismo 

metodológico cartesiano, com o qual coloca o mundo entre parênteses, quer dizer, 

suspende nossa atitude natural de imersão na realidade, com a propósito de desocultar-

nos a realidade do mundo e de posicionar-nos a filosofia como saber assegurado em 

suas evidências primeiras. O resíduo que resiste a essa redução fenomenológica é 

precisamente a consciência, ou seja, em certo sentido, a epoché husserliana nos conduz 

ao mundo como puro fenômeno da consciência (HUSSERL, 2006, p. 73-82). 

Consciência, porém, que não é substância, mais sim intencionalidade. Essa é a 

profunda originalidade de Husserl, pois, ao declarar que toda consciência é 

necessariamente consciência de alguma coisa – em outras palavras, existe em sua 

relação com seus objetos intencionados –, esse filósofo rompe com a tradição filosófica 

de sujeito que, desde René Descartes
11

, constrói-se na filosofia moderna e 

contemporânea. Para essa tradição, tanto em suas versões racionalistas quanto em suas 

orientações empiristas, o sujeito é substancialmente definido em sua interioridade, 

demarcando-se uma clara fronteira entre o exterior e o interior. Com Husserl, a 

intencionalidade imanente à consciência mantém-na permanentemente aberta à sua 

aparente exterioridade, dissolvendo-se a suposta distinção entre realidade intramental e 

mundo extramental. A consciência, para Husserl, manifesta-se na atividade em que os 

fenômenos lhe aparecem, fenômenos estes que não devem ser entendidos como 

aparências que encobrem a realidade de coisas em si; ao contrário, os fenômenos são as 

                                                 
11

 A conceituação cartesiana de um eu metafísico como substância pensante é, de acerta maneira, o ponto 

de partida da moderna noção de sujeito, cuja definição prescinde de suas relações com o mundo exterior. 
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essências reveladas na consciência do eu transcendental (HUSSERL, 2006, p. 111-

142). 

A identificação das relações básicas entre a hermenêutica heideggeriana e a 

fenomenologia husserliana, tanto em seus elementos de continuidade quanto em suas 

rupturas, requer a contextualização sumária da redução transcendental, esclarecida pela 

distinção, atribuída por Husserl, entre a atitude natural e a atitude fenomenológica. 

No início da primeira de suas Meditações cartesianas (1996, p. 17-41), Husserl 

recusa previamente a hipótese de que, dentre os diversos segmentos do conhecimento 

científico, se encontre um modelo de ciência absoluta e verdadeira, capaz de ser adotado 

como ponto de partida e princípio de exemplaridade na procura pela filosofia como 

ciência universal. A exclusão dessa possibilidade explica-se pelo fato de que as práticas 

científicas em vigor devem ser inicialmente postas sob suspeição, justamente devido à 

ausência de esclarecimento dos seus fundamentos em uma ciência rigorosa e universal, 

a saber, no autêntico conhecimento filosófico. Nessa rejeição de um modelo retirado das 

ciências existentes, anuncia-se a perspectiva husserliana que distingue atitudes naturais 

e atitudes fenomenológicas, a qual orienta seu método de redução fenomenológica 

transcendental em direção às evidências apodíticas. 

A conquista de uma ciência universal, segundo Husserl, exige como primeiro 

princípio o não acolhimento de juízos que não se sustentem em evidências suficientes 

ou, expresso em sentido positivo, o procedimento fenomenológico primordial 

ambiciona atingir evidências apodíticas, que revelem as coisas em si mesmas, 

eliminando todas as dúvidas imagináveis sobre a sua verdade e, consequentemente, 

tornando impossível a concepção do não ser daquilo que se mostra no plano da certeza. 

Para esse filósofo, as evidências apodíticas, em si e primeiras, são a base do saber 

seguro, fundamento do conjunto de evidências posteriores. 

Prosseguindo em sua primeira meditação cartesiana, o filósofo pergunta se a 

existência do mundo consiste em uma evidência apodítica, respondendo negativamente 

a essa questão. Para Husserl, por mais que tenhamos uma experiência contínua do 

mundo, na qual nos conduzimos cotidianamente, a existência do mundo em si não é 

uma evidência originária e absoluta, cuja apoditicidade possa ser asseverada 

anteriormente a uma reflexão filosófica. A crença natural de que o mundo existe não 

exclui antecipadamente as dúvidas sobre a sua verdade, isto é, nossa percepção do 

mundo pode não ser mais do que simples aparência sensível. 
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Em nossa atitude natural estamos imediata e efetivamente inseridos no mundo, 

relacionando-nos com seus objetos no interior de experiências nas quais pensamos, 

sentimos, agimos, percebemos a realidade ao nosso redor. O mundo, para Husserl, 

compreende não somente os objetos naturais, como também as elaborações sociais, 

culturais e científicas. Conforme lemos em Ideias para uma fenomenologia pura e para 

uma filosofia fenomenológica: 

 

O mundo é o conjunto completo dos objetos da experiência possível e 

do conhecimento possível da experiência, dos objetos passíveis de ser 

conhecidos com base em experiências atuais do pensamento teórico 

correto. [...] Todas as chamadas ciências da natureza, tanto em sentido 

mais restrito, como as ciências da natureza material, quanto também 

em sentido mais amplo, como as ciências dos seres animais, com sua 

natureza psicofísica, portanto também a fisiologia, a psicologia etc. 

Nestas se incluem também as chamadas ciências do espírito, a 

história, as ciências que estudam as civilizações, as disciplinas 

sociológicas de toda e qualquer espécie [...] (2006, p. 34). 

  

Nota-se, assim, que a meditação filosófica radical de Husserl exclui a suposta 

autoridade prévia de uma experiência sensível e perceptiva do mundo, que não se 

apresenta como evidência apodítica, bem como a posse antecipada de uma ciência 

exemplar, visto que as práticas científicas vigentes situam-se na esfera da atitude natural 

diante do mundo. A atitude fenomenológica suspende a crença existencial acerca do 

mundo, colocando o eu naturalmente instalado no mundo sob a contemplação filosófica 

e isenta do eu fenomenológico. Nesse mesmo sentido, convém ainda acrescentar que a 

busca pela filosofia como ciência das essências não se realiza sob a pressuposição de 

teses filosóficas que devem ser, de algum modo, testadas em sua verdade e validade, 

pois, de acordo com Husserl, as doutrinas filosóficas legadas pela tradição mantiveram-

se no horizonte dessa atitude natural perante o mundo e, além disso, qualquer tese 

filosófica formulada exteriormente à atitude fenomenológica não alcança a condição de 

evidência apodítica. 

A fenomenologia husserliana é conquistada a partir da atitude filosófica radical 

da redução transcendental, que coloca o mundo entre parênteses na suspensão da atitude 

natural diante do mundo. Esse procedimento fenomenológico de redução 

transcendental, ainda que inspirado no ceticismo metodológico de Descartes, não 

assume o ceticismo como método, uma vez que não exerce a dúvida acerca da 
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existência do mundo em si
12

. A redução husserliana consiste, isto sim, na neutralização 

da atitude natural mediante a suspensão dos juízos acerca do mundo, das modalidades 

dóxicas que norteiam nossa presença no mundo. Na transcendentalidade dessa redução, 

ultrapassam-se a facticidade e a contingência do mundo, aspirando-se à sua dimensão 

puramente inteligível, as evidências apodíticas das essências.  

Alcança-se, assim, o eu transcendental, cuja intencionalidade contém o objeto 

intencionado em sua essência fenomenal. Entre a consciência fenomenológica e as 

essências intencionadas não há uma fronteira demarcando interioridade e exterioridade: 

os objetos essenciais se constituem no próprio âmbito do eu transcendental. Assim, 

resumidamente, a volta às coisas mesmas na filosofia husserliana se efetua pela redução 

transcendental, que suspende a atitude natural, colocando o mundo entre parênteses, e 

atinge as essências intencionalmente reveladas na consciência com a explicitação do eu 

transcendental, a partir do qual o mundo existente, com suas características físicas, 

psicofísicas, culturais e sociais, encontra sua fundamentação e legitimação. 

Em Heidegger, diferentemente, a volta às coisas mesmas não se processa 

mediante uma abstração reflexiva que suspende a facticidade com vistas à plena 

autotransparência da consciência. Ao contrário, o mundo fático da vida – o ser-aí como 

ser-em-o-mundo, conforme veremos adiante – é o único terreno verdadeiramente fértil à 

interrogação fenomenológica sobre o sentido do ser. 

Nessa perspectiva é que Ernildo Stein afirma, em seu livro Compreensão e 

finitude: estrutura e movimento da interrogação heideggeriana (2001, p. 135-159), que 

o ponto axial da distinção entre a fenomenologia heideggeriana e a fenomenologia 

husserliana é a recusa, por Heidegger, da redução transcendental de Husserl. Para 

Heidegger, a fenomenologia de Husserl é marcada pela insuficiência ontológica 

decorrente, precisamente, da suspensão do mundo fático da vida, com a intenção de 

estabelecer um puro ver teorético do observador supostamente imparcial – a consciência 

do eu transcendental. 

Nas páginas introdutórias de Os problemas fundamentais da fenomenologia, 

texto preparado por Heidegger para uma conferência ministrada na Universidade de 

Marburg, em 1927, o filósofo pontua a diferença entre sua proposta de redução 

                                                 
12

 Para Husserl, o equívoco epistemológico do ceticismo cartesiano revela-se em seu cogito do eu como 

substância pensante, a partir da qual, segundo Descartes, deveria se partir de raciocínios dedutivos que 

conduzissem à comprovação do mundo exterior. Com isso, Descartes teria se afastado de seu radicalismo 

inicial, mantendo-se nos termos de uma subjetividade egoica e, consequentemente, não alcançando a 

subjetividade transcendental. 
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fenomenológica e aquela concebida por Husserl.  Em Heidegger, a redução 

fenomenológica não se realiza como deslocamento da atitude natural diante da vida para 

o plano transcendental da consciência; trata-se do procedimento fenomenológico que 

reivindica a ultrapassagem da apreensão do ente em direção ao desvelamento do ser 

(2012, p. 36-37). 

Segundo a concepção de Heidegger, a fenomenologia de Husserl equivoca-se 

ao conceber o mundo da vida como um desafio que deve ser teoricamente equacionado 

pela reflexão filosófica ou, em outras palavras, ao pretender fixar a autotransparência do 

eu puro e transcendental, obtido pela redução fenomenológica, como fundamento 

filosófico da facticidade. Em Heidegger, a própria reflexão filosófica apenas é genuína 

se assume a dimensão fática como o seu ponto de partida, especificamente a partir do 

ente que existe em uma compreensão prévia do ser, o ente humano, o ser-aí. 

De acordo com essa crítica, portanto, Husserl, com a inadequação ontológica 

de sua redução transcendental, mantém-se no campo da metafísica tradicional, que se 

esquece do ser na descrição dos entes intramundanos. A fenomenologia husserliana 

negligencia a distinção ontológica, a diferença entre ser e ente, e encobre a dimensão 

originariamente existencial do ser-aí, objetivando o próprio ente humano em uma esfera 

puramente reflexiva. Em Ser e tempo, a fenomenologia é apresentada por Heidegger 

como tarefa essencialmente ontológica, a saber, destinada à investigação do ser em sua 

ambiguidade, como velamento e desvelamento no horizonte da temporalidade.  No 

âmbito fenomenológico heideggeriano, o ente humano, em sua existência, situa-se 

desde sempre no mundo – conforme verificaremos adiante, em-o-mundo, para sermos 

mais precisos –, na ambivalência do ser que se mostra ocultando-se na manifestação do 

ente em sua totalidade. 

No parágrafo sétimo de Ser e Tempo (2012, p. 99-131), o filósofo conceitua 

fenômeno e oferece sua conceituação provisória de fenomenologia
13

. Para tanto, parte 

da etimologia grega da palavra, na qual fenômeno é o que se mostra como si mesmo, o 

ente que é trazido à luz em sua manifestação. Heidegger observa que, nesse sentido, o 

ente se mostra por diversos modos de acesso, o que inclui até mesmo a possibilidade de 

se mostrar privativamente como aquilo que ele não é, como simples aparência de ser 

                                                 
13

 Heidegger apresenta, neste momento, um conceito meramente provisório de fenomenologia, pois, para 

esse filósofo, apenas no próprio movimento ontológico pela busca do sentido do ser seria possível se 

explicitar plenamente o método fenomenológico (2012, p.119-131). 
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que não condiz, então, com o que o ente efetivamente é. Heidegger, portanto, classifica 

como conceituação vulgar a definição de fenômeno como o ente que se manifesta. 

Em sentido propriamente fenomenológico, Heidegger conceitua fenômeno 

como o que se oculta sob o que se manifesta, quer dizer, o que não se oferece 

diretamente à experiência no plano ôntico, mas constitui o fundamento das 

manifestações dos entes em sua totalidade. Em uma expressão, o fenômeno, entendido 

fenomenologicamente, é o ser dos entes.  

Nas palavras do próprio Heidegger em Ser e tempo: 

 

Mas em relação a que o conceito formal de fenômeno deve ser 

desformalizado para se tornar conceito fenomenológico, no que o 

fenomenológico se distingue do conceito vulgar? Que é que a 

fenomenologia deve “fazer ver”? Que deve ser denominado 

“fenômeno” em sentido assinalado? Que deve ser necessariamente 

tema de uma mostração expressa segundo sua essência? É manifesto 

que se trata precisamente do que precisamente não se mostra de 

pronto e, no mais das vezes, do que se permanece oculto no que se 

mostra de pronto e, no mais das vezes, mas que é ao mesmo tempo 

algo que pertence essencialmente ao que se mostra de pronto e no 

mais das vezes, ao ponto de até constituir seu sentido e fundamento. 

Mas o que, em um sentido excepcional, permanece encoberto ou volta 

a se encobrir ou só se mostra sob disfarce não é este ou aquele ente 

mas, como as precedentes considerações mostraram, é o ser do ente. 

Ele pode estar tão amplamente encoberto que fica esquecido e já não 

se faz a pergunta por ele e por seu sentido. (2012, p. 121). 

 

A fenomenologia, portanto, é apresentada como o método filosófico que visa 

ao ser, simultaneamente encoberto e manifesto nos entes, o esforço pela apreensão do 

sentido do ser dos entes em sua ambivalência de velamento e desvelamento. Dessa 

forma, a fenomenologia heideggeriana é, sobretudo, o vetor constitutivo de sua 

ontologia, com o que o filósofo considera a recolocação pertinente da questão sobre o 

sentido do ser, em contraste com o que entende ser a orientação clássica da metafísica 

ocidental, convertida exclusivamente em elaborações discursivas acerca de entes 

simplesmente subsistentes.  

Essa hermenêutica da facticidade
14

 se inicia pelo exame do ente exemplar, o 

ser-aí, a analítica existencial que, dada a posição singular do ente humano em suas 

relações com o ser, constitui a via de acesso fenomenológica ao sentido do ser. 

                                                 
14

 Como observa Michel Inwood, no Dicionário Heidegger, a hermenêutica (Hermeneutik), no 

vocabulário filosófico heideggeriano, designa a interpretação da facticidade a partir da explicitação da 

estrutura existencial do ser-ai (2002, p.79-81). 
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Se a analítica existencial se estabelece como ponto de partida do 

empreendimento fenomenológico heideggeriano em Ser e Tempo, isso se explica pelo 

fato de que também o fenômeno em sentido vulgar, como manifestação dos entes, 

assume importância para o projeto heideggeriano de pesquisa pelo sentido do ser – o 

fenômeno em seu sentido propriamente fenomenológico. A esse respeito, é 

esclarecedora a observação de Ernildo Stein: 

 

Ainda que o fenômeno, em seu sentido fenomenológico, seja sempre o 

ser e as estruturas ontológicas, este, contudo, se apresenta como o ser 

do ente. Assim, a manifestação do ser exige que primeiro se analise o 

ente. Desse modo, o fenômeno em sentido vulgar adquire relevância 

fenomenológica. É por isso que a tarefa preliminar de assegurar 

fenomenologicamente o ente exemplar, de onde possa partir a análise 

propriamente dita, sempre está incluída na meta de tal análise. 

Portanto, ainda que a fenomenologia pretenda ser um instrumento, o 

método da ontologia, ela exige, contudo, que seja precedida de uma 

análise fenomenológica do ente privilegiado, a partir do qual então se 

possa fazer a análise fenomenológica do fenômeno do ser. Heidegger 

tem isso presente já no início quando as explicações dadas sobre as 

tarefas da ontologia estabelecem a necessidade de uma ontologia 

fundamental que tome por tema um ente privilegiado tanto no plano 

ontológico quanto ôntico: o ser-aí. (2001, p. 171). 

 

Assim, enquanto a fenomenologia husserliana tem como seu pressuposto a 

suspensão da atitude natural do mundo, pela via da redução transcendental que revela as 

essências na intencionalidade da consciência fenomenológica, a fenomenologia de 

Heidegger, vertida na ontologia fundamental de Ser e tempo, assume a facticidade como 

pressuposto necessário à investigação sobre o sentido do ser. E, na dimensão da vida 

fática, o ser humano, em sua compreensão originária e prévia do ser, é o ente ôntica e 

ontologicamente privilegiado, cuja análise se constitui como a via necessária ao 

empreendimento ontológico que aspira à superação dos discursos metafísicos 

tradicionais. 

Ao nos referirmos ao empreendimento ontológico heideggeriano, característico 

da primeira fase de suas investigações em torno do ser, estamos, implicitamente até o 

presente momento, baseando-nos no que o próprio autor denomina de ontologia 

fundamental (Fundamentalontologie), expediente especulativo que deve ser 

adequadamente discriminado dos parâmetros de pensamento consolidados na longa 

história da ontologia ou metafísica tradicional, conforme esta é conceituada por 

Heidegger. A compreensão da ontologia fundamental de Heidegger exige-nos, portanto, 
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situá-la em suas distinções e relações com a metafísica e a ontologia, em conformidade 

com as significações que esses termos recebem no universo filosófico heideggeriano. 

Para tanto, parece-nos apropriada a exposição das considerações de Heidegger 

na introdução redigida à sua preleção Que é metafísica? (1983, p. 25-51), aula inaugural 

do filósofo na Universidade de Freiburg, em 1929. A mencionada introdução é redigida 

retrospectivamente, quer dizer, posteriormente à própria conferência, para sermos mais 

exatos, no ano de 1949, consistindo, em certa medida, em uma resposta do filósofo à 

recepção crítica de sua preleção pelos círculos intelectuais de sua época
15

. 

A introdução, apresentada com o significativo título O retorno ao fundamento 

da metafísica, tem como ponto de partida expositivo o exame heideggeriano da 

metáfora utilizada por René Descartes, em seu texto Princípios de filosofia, para retratar 

a totalidade dos conhecimentos humanos em suas articulações internas. Trata-se da 

imagem cartesiana da árvore como o conjunto da filosofia. As raízes dessa árvore do 

conhecimento, segundo o filósofo francês, são a metafísica, seu tronco é a física, e as 

ramificações que se desdobram desse tronco são as demais ciências. Essa imagem 

oferecida por Descartes é plenamente congruente com as teses desse filósofo que, em 

sua busca pela metódica condução do pensamento em direção às ideias claras e 

distintas, encontra na metafísica do sujeito o alicerce de todos os conhecimentos 

verdadeiros. 

Heidegger, porém, retoma a metáfora cartesiana para além de Descartes, ou 

seja, em sua ampla remissão às clássicas concepções metafísicas, e o faz com o 

propósito de ultrapassá-la, coerentemente ao seu propósito de encontrar um pensamento 

que supere a metafísica, o pensamento da verdade do ser
16

. Afinal, observa o filósofo, as 
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 Na introdução, Heidegger aponta as objeções apresentadas à mencionada preleção: a acusação de 

niilismo, segundo a qual sua conferência converte o nada em tema único da metafísica; a observação de 

que realiza uma filosofia da angústia, com suas derivações paralisantes no tocante à ação humana; e a 

identificação de uma filosofia do sentimento, com postura frontalmente contrária à lógica. Anteriormente, 

em um posfácio ao texto Que é Metafísica?, redigido em 1943, Heidegger enfrentou abertamente essas 

críticas. Assim, a redação da introdução, em 1949, coloca-se em continuidade ao conteúdo do posfácio, 

ao mesmo tempo que revela a permanência das polêmicas acerca da preleção de 1929. Não examinaremos 

propriamente a argumentação desenvolvida por Heidegger em seu enfrentamento a essas contestações, 

dado que, neste momento, a referida introdução interessa-nos por proporcionar a distinção entre a 

conceituação heideggeriana acerca da metafísica e sua proposta de ontologia fundamental. 
16

 É importante observar que a perspectiva da verdade do ser, em suas destinações históricas, impõe-se 

claramente na segunda fase da filosofia de Heidegger – em certo sentido, em decorrência de sua detecção 

relativa à insuficiência ontológica da analítica existencial –, período a que pertence a introdução à 

preleção Que é metafísica?, escrita em 1949. Entretanto, a compreensão de que a transição da primeira 

para a segunda etapa da filosofia heideggeriana não é caracterizada por uma ruptura filosófica – ainda 

que, evidentemente, seja assinalada por notórias transformações – nos autoriza a recorrer a esse texto para 

iluminar o sentido da ontologia fundamental pretendida em Ser e tempo. Além disso, a proposta 



29 

 

raízes conferem aparente autonomia à árvore, relegando ao plano do esquecimento o 

solo que a sustenta, o ser. Emergindo da verdade do ser, a árvore da metafísica 

desenvolve-se com a aspiração de representá-lo conceitualmente, em um movimento, 

contudo, que, de suas raízes às suas extremidades, manifesta exclusivamente os entes 

enquanto tais. 

Na passagem seguinte da aludida introdução, Heidegger indica-nos as relações 

entre a metafísica e sua ontologia fundamental: 

 

Na medida em que, constantemente, apenas representa o ente 

enquanto ente, a metafísica não pensa no próprio ser. A filosofia não 

se recolhe em seu fundamento. Ela o abandona continuamente e o faz 

pela metafísica. Dele, porém, jamais consegue fugir. Na medida em 

que um pensamento se põe em marcha para experimentar o 

fundamento da metafísica, na medida em que um pensamento procura 

pensar na própria verdade do ser, em vez de representar o ente 

enquanto ente, ele abandonou, de certa maneira, a metafísica. Visto da 

parte da metafísica, o pensamento se dirige de volta para o 

fundamento da metafísica. Mas, aquilo que assim aparece como o 

fundamento, se experimentado a parti de si mesmo, é provavelmente 

outra coisa até agora não dita, segundo a qual a essência da metafísica 

é bem outra coisa que a metafísica. Um pensamento que pensa na 

verdade do ser não se contenta certamente mais com a metafísica; um 

tal pensamento também não pensa contra a metafísica. Para voltarmos 

à imagem anterior, ele não arranca a raiz da filosofia. Ele lhe cava o 

chão e lhe lavra o solo. A metafísica permanece a primeira instância 

da filosofia. Não alcança, porém, a primeira instância do pensamento. 

(1983, p. 58). 

 

Em linguagem sucinta, portanto, a apropriação heideggeriana da metáfora 

cartesiana declara a metafísica como o pensamento que, de sua origem grega à sua 

consumação com a inversão nietzschiana do platonismo
17

, efetua o esquecimento do ser 

em estruturas discursivas vinculadas estritamente ao plano ôntico. Ainda em termos 

metafóricos, as raízes da árvore da filosofia
18

, com sua aparente autossuficiência, 

                                                                                                                                               
heideggeriana de ultrapassagem da metafísica, consolidada nos textos da viragem, é anunciada já na 

analítica existencial. Na própria introdução da qual estamos tratando neste momento, Heidegger declara 

que “o pensamento tentado em Ser e tempo põe-se em marcha para preparar a superação da metafísica” 

(1983, p. 56). 
17

 No segundo capítulo deste trabalho, explanaremos sobre a interpretação heideggeriana da filosofia de 

Nietzsche como consumação da metafísica. 
18

 A palavra filosofia, nesse contexto, é sinônimo de metafísica, conforme Heidegger a utiliza na 

introdução à preleção Que é metafísica?(1983, p. 25-61) e em outros textos de sua segunda fase. 

Exemplar a esse respeito é a conferência O fim da filosofia e a tarefa do pensamento (1983, p. 65-81). 

Nesse ensaio, fim da filosofia significa abertamente fim da metafísica, com o predomínio do 

conhecimento científico orientado para a primazia da técnica moderna, consumação da filosofia com a 

qual se anuncia a possibilidade de outro início para o pensamento, de um pensamento que pense aquilo 

que permaneceu impensado na metafísica ou filosofia – pensamento da verdade do ser. 
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encobrem seu solo originário, mas permanecem nele estabelecidas. Nesse sentido, o 

pensamento que pretende penetrar nesse solo originário – além da metafísica, então – 

pergunta-se pelo fundamento da metafísica, ultrapassando o domínio representativo dos 

entes para o âmbito do pensamento do ser. 

Dessa forma, a conferência Que é metafísica?, bem como as pesquisas 

filosóficas heideggerianas em seu conjunto, não tem como meta a simples descrição 

conceitual da metafísica ou mesmo a elaboração de um novo viés interpretativo 

circunscrito à esfera da ontologia tradicional. Aspira-se, isto sim, a um pensamento 

além da metafísica, procedimento reflexivo definido por Heidegger como ontologia 

fundamental. Neste momento, então, encontramo-nos em condição de discriminar os 

termos metafísica, ontologia e ontologia fundamental no horizonte filosófico 

heideggeriano.  

Em Heidegger, metafísica é ontologia e ontoteologia. Na citada introdução 

redigida em 1949, o filósofo sentencia que a metafísica versa sobre o ente enquanto tal 

sob dois prismas interseccionados, a saber, o ente em geral e o ente supremo (1983, p. 

61). Em relação ao primeiro aspecto, a metafísica é propriamente ontologia, a 

representação dos traços gerais dos entes; em relação ao segundo, a metafísica é 

teologia, ou melhor, ontoteologia, a delimitação de um ente supremo e fundamental – 

por exemplo, a ideia suprema do bem em Platão, o primeiro motor aristotélico e o Deus 

cristão. Como ontologia e como ontoteologia, a metafísica confunde invariavelmente o 

ser com o ente. 

Dessa forma, quando tratamos da ontologia heideggeriana, certamente não 

estamos lidando com a ontologia como metafísica tradicional, mas sim com a chamada 

ontologia fundamental.  O que, afinal, o filósofo pretende designar com a utilização 

dessa expressão? Na realidade, ingressamos na ontologia fundamental com a 

interrogação do filósofo pelo fundamento da metafísica – seu solo originário –, inflexão 

de pensamento que, pela natureza mesma da indagação, supera as fronteiras metafísicas 

representativas e, assim sendo ônticas, lançando-se à busca do sentido do ser. Nessa 

perspectiva é que Heidegger, na introdução confeccionada retrospectivamente à 

preleção Que é metafísica?, caracteriza-a como o retorno àquilo que se encontra velado 

na metafísica, a saber, o pensamento que se desloca do ente enquanto tal para o ser do 
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ente, atribuindo ao seu clássico estudo Ser e tempo o movimento inicial pela realização 

dessa ontologia fundamental
19

(1983, p. 62). 

Ser e tempo é situado, portanto, como primeiro esforço de superação da 

metafísica no dimensionamento do homem em sua pertença ao ser, esforço este que se 

realiza pela via da interpretação fenomenológica do ente que se pergunta pelo ser. 

Entende-se, assim, a pertinência da definição de Michel Inwood, em seu Dicionário 

Heidegger, quando conceitua a ontologia fundamental como a própria analítica 

existencial heideggeriana, compreendida como etapa necessária e preparatória para a 

questão fundamental acerca do sentido do ser (2002, p. 131). E no transcurso dessa 

analítica existencial, desvela-se o homem como ser para a morte, situado no 

copertencimento primordial entre nada e ser. 

 

1.2 A analítica existencial no horizonte ontológico de Heidegger 

 

Em Heidegger, como antes constatamos, a fenomenologia é radicalmente 

estendida de sua orientação epistemológica para a hermenêutica da facticidade, 

delineando-se, em seu interior, a analítica existencial
20

. Esta analítica existencial 

fundamenta-se no universo da fenomenologia, à medida que reflete sobre o ser-aí, modo 

de ser próprio de cada ser humano, não como algo simplesmente dado ou como 

consciência substancial, mas fundamentalmente no âmbito da intencionalidade, como 

                                                 
19

 O desenvolvimento dessa proposta heideggeriana de pensamento nos oferece a medida da repercussão 

de seus escritos na filosofia contemporânea. Nesse sentido, exemplo significativo é o recolhimento de 

suas reflexões pelo filósofo francês Michel Foucault (1926-1984), que reconhece Heidegger como 

influência decisiva em sua obra. Salma Tannus Muchail, em seu livro Foucault, mestre do cuidado, 

examina a ascendência heideggeriana sobre o pensamento foucaultiano, particularmente no capítulo 

intitulado Transversal: entre Heidegger e Foucault (2011, p. 87-99). A autora observa que as 

perspectivas heideggerianas de metafísica e de pensamento além da metafísica são reelaboradas por 

Foucault, em seu texto A hermenêutica do sujeito, com as noções de filosofia e espiritualidade como 

formas de pensamento. Foucault enfatiza a filosofia em sua orientação epistemológica, como pensamento 

que examina as condições da verdade e da falsidade, articulada, portanto, à noção de conhecimento de si, 

que encontra sua afirmação na metafísica cartesiana. A espiritualidade, por seu turno, é entendida por 

Foucault como prisma segundo o qual a verdade jamais é dada ao sujeito, ou seja, para que ela o atinja é 

preciso que o sujeito da ação – desprovido de essência substancial – se transfigure na reelaboração de si 

mesmo, algo que remete ao ponto de vista do cuidado de si. Assim como para Heidegger o curso histórico 

da metafísica é caracterizado pelo encobrimento do pensamento originário do ser, para Foucault a 

tradição ocidental de pensamento enfatiza o conhecimento de si em detrimento do cuidado de si. Há, 

portanto, uma intersecção entre o projeto heideggeriano de superação da metafísica e o projeto 

foucaultiano de desconstrução do sujeito. 
20

 Devemos observar que não se trata de um abandono das preocupações epistemológicas, mas sim de seu 

deslocamento para a analítica existencial, procedimento este que se justifica na concepção heideggeriana 

de que a filosofia possui raízes na vida fática, na qual os seres humanos, inicialmente, não lidam com os 

entes do mundo sob a forma de puros conceitos. 
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possibilidade que existe em sua relação com os outros e em-o-mundo. Nos termos do 

próprio Heidegger em Ser e tempo, o ser-aí é portador de um quem, e não de um quê 

(2012, p. 149-162), realizando-se nos entes humanos que efetuam suas escolhas em-o-

mundo – mundo este ao qual o ser-aí confere significado. 

Esse deslocamento da perspectiva fenomenológica para a ontologia, sob o 

fulcro da analítica existencial, é tema da explanação de José Arthur Giannotti, no 

capítulo dedicado a Heidegger em suas Lições de filosofia primeira: 

 

Ao ser considerada a partir da questão do ser, essa intencionalidade 

ganha um sentido muito peculiar, pois o ato intencional da consciência 

pura doadora de sentido, tal como era estudado por Husserl, se 

converte no ato sendo de se jogar no mundo, o que lhe imputa uma 

dimensão temporal existente. Em Husserl, a consciência do tempo 

assegura a unidade da consciência pura doadora de sentido. Para 

Heidegger, uma vez que essa consciência existe se colocando a 

pergunta sobre o sentido de seu ser, é a partir desse sentido que a 

questão se coloca. Desde logo, pois, é o próprio ser que se temporaliza 

e se historializa para o ente homem. Desse ponto de vista, o ser, sendo 

desde logo o ser do ente, já não se fecha no ser de Platão, a Forma do 

bem alinhavando as Formas possíveis, nem no Ser enquanto Ser de 

Aristóteles, que tenta capturar o que é em cada categoria. (2011, 

p.298).  

 

Assim, Heidegger apropria-se da fenomenologia de Husserl e estabelece sua 

crítica à metafísica tradicional, que, segundo o autor, realizou o encobrimento do ser, ao 

invés de efetuar seu prometido desvelamento. Portanto, a originalidade heideggeriana 

não está exatamente no tema fundamental de suas preocupações filosóficas, posto que o 

problema do ser é quase tão antigo quanto a própria filosofia, remontando aos inícios 

pré-socráticos da especulação racional. Ser e tempo, aliás, é redigido em perspectiva 

dialógica com os discursos ontológicos fixados na cultura filosófica ocidental. 

Entretanto, e este é o traço que diferencia suas teses, o que Heidegger pretende é 

demonstrar como as ontologias clássicas, ao promoverem a disjunção entre teoria e 

vivências práticas, não ultrapassaram o plano ôntico, ou melhor, limitaram-se a delinear 

os entes presentes no mundo, sob os quais permaneceu silenciado o ser. 

De acordo com Heidegger, o desvio ôntico das aspirações ontológicas inicia-se 

com a filosofia platônico-aristotélica, perpetuando-se, malgrado a diversidade de 

sistemas explicativos que constituem a história do pensamento ocidental, até a filosofia 

contemporânea. Baseados na premissa do ser como algo fixo, eterno e idêntico a si 

mesmo, Platão e Aristóteles desenvolveram complexas teses filosóficas que instauraram 
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a cisão hierárquica entre teoria e prática, sob o declarado primado da primeira. Essa 

dissociação é estabelecida no dualismo ontológico platônico e na valoração aristotélica 

da sabedoria teórica como forma suprema de vida humana
21

. 

Nesse sentido, Heidegger observa uma espécie de autonomização do discurso 

em relação às experiências cotidianas do homem, sendo que estas se tornam, então, 

conceitualmente subordinadas a padrões explicativos que lhes seriam anteriores e 

exteriores. Apresenta-se, assim, a necessidade de desconstruir as estruturas discursivas 

da filosofia tradicional para se atingir as experiências originárias dos problemas 

filosóficos em suas raízes fáticas
22

, ou seja, é preciso conduzir as pesquisas aos seus 

alicerces originários, a saber, as experiências dos homens no mundo.  

Conforme esclarece Heidegger, ainda no segundo capítulo da introdução de Ser 

e tempo, quando destaca sua adesão ao método fenomenológico husserliano, a filosofia 

deve voltar às próprias coisas: 

 

O termo “fenomenologia” exprime uma máxima que pode ser assim 

formulada: “às coisas elas mesmas!”, em oposição a todas as 

construções que flutuam no ar, aos achados fortuitos, à assunção de 

conceitos só em aparência demonstrados, às perguntas só 

aparentemente feitas e que são transmitidas com freqüência ao longo 

das gerações como “problemas”. Poder-se-ia objetar, no entanto, que 

essa máxima é algo-que-pode-ser-entendido-por-si-mesmo, além de 

expressar o princípio de todo conhecimento científico. Não se vê por 

que adotar no que designa uma pesquisa a expressão de o-poder-ser-

entendido-por-si-mesmo. De fato, trata-se de o-poder-ser-entendido-

por-si-mesmo e que queremos ver mais de perto, na medida em que 

importa lançar luz sobre o procedimento deste tratado. (2012, p.100-

101). 

 

                                                 
21

 Não é Heidegger o primeiro a fazer a crítica ao que pode ser denominado de cisão entre ser e devir. 

Hegel (2008) talvez seja o melhor exemplo, até mesmo porque o contraste que oferece nos permite 

visualizar o sentido original que a crítica heideggeriana assume. Afinal, Hegel identifica ser e devir em 

um complexo sistema explicativo que subsume o real a uma razão abstrata. Mantém-se em Hegel, então, 

uma noção acentuadamente substancialista de ser, que, por fim, atingirá sua plena expressão no vértice do 

movimento dialético. Heidegger, ao contrário, dirige-se inicialmente às vivências cotidianas singulares 

dos entes humanos em busca do sentido do ser. E na segunda fase de seu itinerário filosófico, quando 

adquire prioridade o ser em suas destinações históricas, a história do ser é pensada como desvelamento 

necessariamente acompanhado de sua retração em face ao plano ôntico, e jamais como percurso tendente 

à total presentificação do ser. No quarto capítulo deste trabalho, confrontaremos a perspectiva 

heideggeriana de historicidade do ser com a filosofia da história hegeliana. 
22

 No parágrafo seis de Ser e tempo (2012, p. 81-99), Heidegger disserta abertamente sobre a tarefa de 

destruição da história da ontologia, definida não exatamente como aniquilação, mas sobretudo como 

compreensão do seu fundamento e dos seus limites, procedimento necessário à reformulação da pergunta 

pelo ser. 
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Heidegger, portanto, inicia seu trajeto de retorno às coisas mesmas com a 

reformulação da questão do ser, procedendo, para esse fim, à sua distinção preliminar 

diante dos entes com os quais foi tradicionalmente confundido. Discernindo o 

empreendimento ontológico fundamental da análise ôntica, dedica as páginas iniciais de 

Ser e Tempo – pontualmente o seu parágrafo primeiro – à crítica ao dogma, amplamente 

aceito na filosofia contemporânea, segundo o qual a indagação sobre o sentido do ser 

não é filosoficamente justificada ou, em outros termos, não é necessária a repetição da 

pergunta pelo ser (2012, p. 33-39).  

Esse dogma, segundo o filósofo, baseia-se nos seguintes pressupostos 

construídos no terreno da metafísica: o ser é o conceito mais universal; ser é um 

conceito indefinível; e o ser é o que pode ser entendido por si mesmo (2012, p. 35-39). 

De acordo com essa concepção, a universalidade suprema do ser inviabilizaria o êxito 

de todas as tentativas de defini-lo, ou melhor, o ser não seria passível de definição.  

Além disso, constata-se o uso frequente e cotidiano desse termo, sendo que, em todas as 

situações nas quais é utilizado, ficaria suficientemente claro o que por ele é designado, 

isto é, a autoevidência seria um aspecto imanente ao ser. Sob esse ponto de vista, a 

interrogação filosófica acerca do próprio ser é, no mínimo, desnecessária. 

Heidegger, então, percorre sumariamente tais pressupostos, rejeitando a 

conclusão de que dispensam a investigação sobre o ser (2012, p. 35-39). Inicia com o 

exame da pressuposição de que a universalidade absoluta confere ao ser imediata 

clareza conceitual. Nessa perspectiva, a universalidade do ser transcende qualquer 

universal genérico ao qual possamos nos referir, ou seja, não se trata da universalidade 

de gênero, como ocorre, para utilizarmos um exemplo direto, quando empregamos o 

conceito de animal recobrindo diferentes espécies de seres vivos, universalidade esta 

que se distingue conceitualmente de tantas outras universalidades de gênero. A 

universalidade do ser, portanto, não possui as delimitações inerentes à universalidade de 

gêneros. Heidegger observa, dessa forma, que a suposta universalidade plena não nos 

oferece o ser como um conceito claro. Em sentido oposto, a completa indeterminação 

do ser obscurece significativamente a sua conceituação. 

A segunda pressuposição, deriva da anterior, quer dizer, sendo o mais amplo 

universal, o ser é indefinível, pois não pode ser delimitado por características 

distintivas, como o são os gêneros e as espécies. Heidegger acolhe a tese de que o ser é 

indefinível, uma vez que qualquer esforço discursivo em busca de sua definição 
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significaria tomá-lo indevidamente por um ente entre muitos outros ou, mais 

precisamente, por um ente supremo. Porém, registra Heidegger, a diferenciação entre 

ser e ente não legitima a convicção de que o ser não comporta qualquer problema 

filosófico. O que vem à tona, isto sim, é o fato de que os cânones lógicos tradicionais, 

nos quais nos amparamos na busca pela determinação dos entes, não são adequados à 

especulação sobre o ser. A impossibilidade de definir o ser, então, reforça a importância 

de se questionar acerca do seu sentido, ultrapassando-se, assim, os parâmetros fixados 

pela metafísica clássica e pela moderna linguagem científica. 

Por fim, Heidegger examina brevemente a noção de que o ser é conceito 

autoevidente, fato que se verifica, por exemplo, ao afirmarmos que o céu é azul, que eu 

sou feliz, que a Terra é redonda, quer dizer, em todas as asserções que apontam o ser 

sob os entes. Para esse filósofo, contudo, trata-se de uma compreensão básica do ser, 

que o mantém envolto em obscuridade, porque circunscrito aos termos de uma relação 

de um ente com os demais entes. Sendo assim, a autoevidência não supera o plano 

ôntico, reforçando-se, portanto, a premência filosófica de se retomar a questão do ser 

em novas bases metodológicas.   

Dessa forma, Heidegger destaca que o sentido do ser nos é vagamente 

oferecido em nossa experiência cotidiana com os entes – noção esta, por sinal, que é a 

precondição de seu questionamento filosófico –, acrescentando que isso é possível 

justamente pelo fato de que o ser determina os entes. Muito embora, portanto, nosso 

aceso ao sentido do ser seja viável pela mediação dos entes, a constatação de que um ser 

não é outro ente por detrás dos entes impõe um caminho diferenciado para a busca do 

seu sentido, impasse que se traduz inicialmente na questão seguinte: qual ente, dentre os 

múltiplos que estão no mundo, oferece-nos o caminho para o sentido do ser? 

A resposta heideggeriana, decisiva para o delineamento de Ser e tempo, afirma 

que a procura pelo sentido do ser deve se iniciar pelo único ente que questiona o ser e 

que possui uma compreensão preliminar do ser, a saber, o ente humano, o ente que cada 

um de nós sempre é ou o modo de ser de cada um de nós. Afinal, o ente humano é o 

único que estabelece uma relação de ser com o próprio ser, compreendendo a si mesmo 

como existência (2012, p. 40-67). 

Notamos, dessa forma, que a preocupação filosófica central de Heidegger não 

concerne à existência da humanidade, mas sim ao problema do ser. Ser e Tempo não 

possui como meta a delimitação de uma natureza humana, tampouco impõe para si a 
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tarefa principal de realizar uma antropologia filosófica – não por acaso, Heidegger 

recusaria terminantemente sua classificação como filósofo existencialista. Sua analítica 

existencial, então, procede de sua tese de que o ser não é propriamente um conceito a 

ser apreendido pelo pensamento, sendo, isto sim, necessário investigar o seu sentido a 

partir do ente que nos possibilita o acesso ao ser: o ser-aí. Assim, a concepção 

heideggeriana de existência humana é construída em sua proposta fenomenológica e 

ontológica, que examina as relações entre o ente humano e o ser. Nesses termos, a 

elucidação conceitual do ser para a morte excede a compreensão da existência dos 

entes humanos, exigindo-nos sua interpretação no horizonte ontológico da questão sobre 

o sentido do ser.  

 

1.3 Ser-aí: o modo de ser do ente humano 

 

Na linguagem de Heidegger, a existência humana – o ente que questiona o ser 

– é o ser-aí, que se diferencia de todos os demais entes porque, ao contrário destes, não 

é algo simplesmente dado, não consiste em uma substância fixa. Singularmente, o ser-aí 

é essencialmente possibilidade, modos de ser possíveis, e não um ente subsistente, 

encerrado em propriedades que o fixam nos moldes de uma natureza substancial. Nesses 

termos é que o filósofo, em Ser e tempo, afirma que a essência do ser-aí consiste em sua 

existência (2012, p. 140-141). 

A tese de que a essência do ser-aí é a existência deve ser recepcionada a partir 

da ontologia fundamental heideggeriana ou, mais exatamente, considerando-se o sentido 

que a palavra existência assume em sua filosofia, com seu teor semântico notavelmente 

distinto daquele com o qual o termo é utilizado no interior da tradição filosófica. Na 

história da filosofia, principalmente com os estudos escolásticos iniciados por Tomás de 

Aquino (1225-1274), sedimentou-se o contraste entre as noções de essência e de 

existência, correspondente à distinção entre o que é e o fato de ser.   

De acordo com esse contraste, a essência de um ente define o que ele é, 

exprime-o sob o prisma de suas propriedades quididativas, enquanto que a existência de 

um ente reside na objetividade de sua realidade efetiva. A relação entre essência e 

existência, por sua vez, é caracterizada pela anterioridade ontológica daquela sobre esta, 

dado que a essência de algo é a condição de possibilidade de sua existência. Para 

usarmos um exemplo apresentado pelo próprio Heidegger, ao examinar essas 
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conceituações tradicionais no segundo volume de seus escritos sobre Nietzsche
23

(2007, 

p. 308), a essência da árvore a define enquanto tal, independentemente da existência 

desta ou daquela árvore, de qualquer árvore particular; já a existência de uma árvore 

realiza-se na efetividade do real, no fato de que ela é. E a essência da árvore é o que 

instaura a possibilidade de existência de árvores no plano da realidade. 

Conforme destacamos, porém, a filosofia de Heidegger não se constrói nos 

marcos dessas delimitações conceituais de essência e de existência, ressignificando, isto 

sim, a noção de existência e identificando o ser humano, o ser-aí, como o único ente 

existente, diferentemente dos demais entes, que são simplesmente subsistentes. No 

trecho seguinte, extraído da introdução à preleção Que é Metafísica?, Heidegger 

exprime-se claramente a esse respeito: 

 

O ente que é ao modo da existência é o homem. Somente o homem 

existe. O rochedo é, mas não existe. O anjo é, mas não existe. Deus é, 

mas não existe. A frase: “Somente o homem existe” de nenhum modo 

significa que apenas o homem é um ente real, e que todos os entes 

restantes são irreais e apenas uma aparência ou a representação do 

homem. A frase: “O homem existe” significa: o homem é aquele ente 

cujo ser é assinalado pela in-sistência ex-sistente no desvelamento do 

ser a partir do ser e no ser. (1983, 59). 

 

Para Heidegger, portanto, dizer que um objeto, um ser vivo, Deus, enfim, todos 

os entes não humanos não existem não implica destituí-los de realidade ou confiná-los 

no domínio dos produtos mentais elaborados pelos seres humanos. Porque existência, na 

acepção heideggeriana, não está subsumida à realidade efetiva. Existência é o modo de 

ser do ente que, disposto na abertura do ser, tem em jogo o seu próprio ser; o ente que se 

encontra diante do ser a cada vez meu (Jemeinigkeit) como a sua mais própria 

possibilidade: o ser-aí. Somente o ser humano existe, e sua essência é a existência, ou 

seja, o homem não existe como procedência de uma essência prévia, tampouco sua 

essência se constitui como desdobramento de sua existência, pois o ser-aí existe 

essencialmente como possibilidade. 

Existindo essencialmente como possibilidade, o ser-aí não é portador de um 

quê, mas sim de um quem existencialmente relacionado ao mundo em seu poder ser 

permanente.  Recusa-se, então, um conceito substancial de natureza humana, se por 

                                                 
23

 Heidegger tematiza a distinção e a relação entre essência e existência, ao longo da metafísica como 

história do ser, não apenas no segundo volume de seus estudos sobre Nietzsche (2007, p. 307-352), 

dedicando também a primeira parte de Os problemas fundamentais da metafísica (2012, p. 45-326) à 

investigação dessa questão.  
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estes termos elaboramos uma definição prévia e imutável do ser do homem, diante da 

qual os indivíduos seriam sempre exemplares do gênero humano. O ser-aí não é a 

realização de uma substância universal do homem, e sua essência, portanto, está na 

existência dos seres humanos singulares, ou melhor, nos entes humanos como existentes 

que constroem a si mesmos nas escolhas que efetuam
24

. 

Em Ser e tempo, desponta a caracterização do ser-aí como existente, seu 

primado múltiplo sobre todos os entes: ôntico, ontológico e ôntico-ontológico. Possui o 

primado ôntico precisamente por ser o ente que se determina pela existência; o primado 

ontológico alicerça-se na própria especificidade da relação do ser-aí com o ser; e o 

primado ôntico-ontológico reside na compreensão, pelo ser-aí, do ser dos entes que não 

têm seu modo de ser, ou seja, o ser-aí é a condição de possibilidade de qualquer 

ontologia (2012, p.51-68). 

Esse primado múltiplo justifica o ser-aí como ente a partir do qual se deve 

examinar o ser, ensejando a analítica existencial com a qual Heidegger pretende 

desenvolver a ontologia fundamental, a hermenêutica da facticidade como interpretação 

filosófica cujo ponto de partida é a compreensão preliminar do ser pelo ente humano. A 

analítica existencial circunscreve os momentos estruturais do ser-aí como ser-em-o-

mundo
25

 (In-der-Welt-sein): o em-o-mundo (In-der-Welt), o ente (Seiende) que sempre é 

e o ser-em (In-sein) como tal (2012, p. 169-187). O ser-em como tal reporta-se à 

singularidade do ser-aí como existencial que se relaciona com um mundo ao qual 

confere significado, e que, assim sendo, é em-o-mundo não à maneira de um objeto 

instalado em um recipiente, mas sim como um existente que se efetiva no ente que 

sempre é, quer dizer, existe na facticidade. Tais momentos da analítica existencial 
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 Convém observar que Heidegger afasta não apenas as conceituações de que a autêntica natureza 

humana é imutável – como as de Platão, Jean-Jacques Rousseau ou Sigmund Freud, para nomearmos 

alguns entre os diversos exemplos a que poderíamos recorrer –, mas também não se filia às vertentes que, 

apesar de conceberem a natureza do homem em sua historicidade – como é o caso da teoria de Karl Marx 

–, tomam-no a partir de sua noção como ser social e apontam para a realização histórica de uma forma 

final de humanidade. Para Heidegger, cada homem individual é originariamente a sua própria 

possibilidade, conquanto o ser-aí também inclua, como veremos, o ser com os outros. Com isso, cumpre 

também registrar que a aplicação do termo indivíduo à concepção heideggeriana de ser-aí não se reporta a 

um eu subjetivo e substancial. 
25

 Fausto Castilho, em sua tradução de Ser e tempo (2012, p. 169), esclarece que a transposição da 

expressão heidegeriana In-der-Welt-sein para a língua portuguesa sob a forma ser-no-mundo consiste em 

uma simplificação, uma vez que a conversão semanticamente mais adequada resultaria em ser-em-o-

mundo. Não se trata de mero detalhe estilístico, mas sim de sutil e relevante distinção, pois o termo ser-

no-mundo pode nos sugerir o ser humano como ente instalado no mundo, quer dizer, homem e mundo 

como realidades diversas e independentes. Ser-em-o-mundo, diferentemente, preserva claramente a 

concepção heideggeriana de unidade entre ser humano e mundo. Fausto Castilho não se opõe ao uso de 

ser-no-mundo, expressão por ele próprio utilizada em sua tradução, desde que estejamos conscientes de 

que se trata de uma forma simplificada. Em nosso texto, preferimos o emprego de ser-em-o-mundo. 
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expressam as dimensões constitutivas do ser-aí (2012, p. 169-195), cuja estrutura 

ontológica – denominada por Heidegger de cura ou cuidado (Sorge) – articula-se na 

facticidade (Faktizität), no declínio (Verfallen) e na existência (Existenz). 

Desenvolvida especialmente nos segundo, terceiro e quarto capítulos da 

primeira seção de Ser e tempo (2012, p. 169-374), a intepretação da existência enquanto 

ser-em-o- mundo merece atenta observação, pois revela a estrutura fundamental do ser-

aí na conjunção originária entre poder ser e facticidade. Poder ser e facticidade não 

consistem em polos contrários e reciprocamente excludentes, ou seja, a dimensão fática 

do ser-aí não se estabelece como negação das possibilidades existenciais, assim como 

as projeções do ente humano não se elaboram além dos limites fáticos da existência. 

Com isso, pretendemos esclarecer que não estamos perante uma equação em que, de um 

lado, temos o poder ser do homem e, de outro lado, mundo: a expressão ser-em-o-

mundo nomeia uma unidade fenomenal indissolúvel, indecomponível em entes 

rigorosamente distintos, como homem e mundo. Não devemos, portanto, conceber ser 

humano e mundo como entes independentes que, de algum modo, articulam-se na 

configuração dinâmica da realidade. Dito de outra forma, homem e mundo não remetem 

a relações de justaposição delineadas pela interioridade e pela exterioridade: não há ser 

humano sem mundo, tampouco mundo sem ser humano, ou seja, o ser-aí é 

essencialmente mundo. 

A concepção heideggeriana de mundo não corresponde à descrição de todos os 

entes situados no mundo, às explicações oferecidas pelas ciências positivas acerca das 

leis naturais ou mesmo ao esforço ontológico pela elucidação do ser da natureza. Ser-

em-o-mundo, então, não pressupõe a interioridade de um ente humano substancialmente 

encerrado em uma ipseidade ou, nos termos amplamente aceitos da filosofia moderna, a 

noção de um eu claramente delimitado e solipsista, contraposto a um mundo que se 

constitui como a sua exterioridade. A denominação ser-em-o-mundo, portanto, não 

descreve um suposto movimento pelo qual o ser humano ultrapassa a esfera egoica de si 

próprio, intercambiando com o mundo nos moldes de uma relação entre sujeito e objeto. 

Pensando, então, a questão no horizonte estrito da analítica existencial 

heideggeriana, não há uma sucessão lógica e cronológica entre ser-aí e mundo, 

caracterizada pela anterioridade de um poder ser que, em um segundo momento, deve 

ponderar as medidas de sua existência em sua posterior inserção no mundo. O ser-aí é 

originariamente poder ser e facticidade, o projeto desde sempre lançado no mundo em 
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sua abertura para o ser. Nesse sentido é que Michael Inwood, em seu Dicionário 

Heidegger, assinala a equivalência entre ser-aí e ser-em-o-mundo, explicando-os em 

uma unidade na qual tanto o ser-aí é essencialmente mundo quanto o mundo tem 

essencialmente o ser-aí em si. Inwood sublinha que a mundanidade (weltlichkeit) 

refere-se exclusivamente ao ser-aí ou, em outras palavras, apenas o ser-aí é em-o-

mundo, enquanto que os entes não humanos simplesmente estão no interior do mundo, 

são entes intramundanos (2002, p.120). 

Dessa forma, a existência corresponde ao ser-aí como projeto, o poder ser que 

é sempre seu, enfim, ao conjunto de suas possibilidades próprias, com os quais o ente 

humano pode fazer constantemente a si mesmo, sem, contudo, jamais se encerrar nos 

termos de uma substância definitiva. O ser-aí, porém, não se resume ao seu projeto – 

ainda que sua existencialidade seja seu traço distintivo –, quer dizer, seu poder ser não é 

uma abstração que repousa no vazio, existindo, isto sim, concretamente em-o-mundo. 

Existindo faticamente em-o-mundo, o ser-aí delineia-se em modos específicos de ser. 

O ente humano existe lançado em-o-mundo, ou melhor, na facticidade – as 

circunstâncias efetivas nas quais o ser-aí está imerso –, realizando sua existência na 

consecução de possibilidades que, ao serem assumidas como modos de ser concretos 

dos indivíduos, implicam a renúncia a uma multiplicidade de outros projetos. A 

facticidade do ser-aí realiza-se como ocupação em-o-mundo, no interior da qual os entes 

que nos aparecem não se revelam como objetos teóricos ou coisas dotadas de 

propriedades, mas como utensílios necessariamente referenciados em uma totalidade 

instrumental. Nessa perspectiva, os instrumentos nunca são dados isoladamente; são 

necessariamente algo para em um mundo circundante: 

 

Em termos rigorosos, um instrumento nunca “é” isolado. Ao ser de 

instrumento pertence sempre cada vez um todo-instrumental, no qual 

esse instrumento pode ser o que ele é. Instrumento é por essência 

“algo para...”. [...] Na estrutura do “para algo” reside uma remissão 

de algo a algo. [...] Provisoriamente, é preciso pôr diante do olhar 

uma multiplicidade-de-fenômenos-de-remissão. Correspondente à 

sua instrumentalidade, o instrumento é sempre a partir de da 

pertinência de outro instrumento: escritório, escrivaninha, pena, tinta, 

papel, pasta, mesa, lâmpada, móveis, janelas, portas, quarto. Essas 

“coisas” nunca se mostram de imediato separadas umas das outras, 

vindo depois, numa como que soma de coisas reais, a preencher um 

quarto. (HEIDEGGER, 2012, p. 211). 
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É o que se denomina de cotidianidade mediana do ser-aí, facticidade que não 

se restringe às relações com o contexto instrumental, realizando-se igualmente no ser 

com (Mitsein). Trata-se propriamente do ser com os outros, expressão que, 

diferentemente do que se pode supor apressadamente, não designa a existência de uma 

pluralidade de eus completamente isolados e distintos entre si. Dito de outra forma, o 

ser com não consiste propriamente na percepção que o indivíduo tem acerca da 

existência de muitos outros seres da sua espécie, mas no fato de que o ser-aí é em-o-

mundo com outros, ou seja, o ser com é imanente ao ser-aí. 

Essa imanência do ser com ao ser-aí é esclarecida por Heidegger na passagem 

seguinte de Ser e tempo: 

 

“Os outros” não significa algo assim como o todo dos que restam fora 

de mim, todo do qual o eu se destaca, sendo os outros, ao contrário, 

aqueles dos quais a-gente mesma não se diferencia no mais das vezes 

no meio dos quais a-gente também está. Esse também-ser-“aí” com 

eles não tem o caráter ontológico de um ser-subsistente-“com” no 

interior de um mundo. O “com” é um conforme-ao-Dasein, que 

também significa a igualdade do ser como um ser-no-mundo do ver-

ao-redor-ocupado. “Com” e “também” devem ser entendidos como 

existenciários e não como categoriais. Sobre o fundamento desse com 

no ser-no-mundo, o mundo já é sempre cada vez o que eu partilho 

com os outros. O mundo do Dasein é mundo-com. O ser-em é ser-com 

com outros. O ser-em-si do-interior-do-mundo desses últimos é ser-

“aí”-com. (2012, p. 345). 

 

Sendo na facticidade e com outros, o ser-aí encontra-se frequentemente sob o 

domínio do nós ou do a gente (das Man), efetuando suas escolhas a partir do impessoal, 

sujeito principal da cotidianidade. A supremacia do impessoal manifesta-se no 

comportamento, na linguagem, nas preferências, nas convicções, enfim, nas diversas e 

constantes situações em que o ser-aí transfere sua escolha à impessoalidade do nós, sob 

a qual, aliás, abriga-se a maior parte de nossa existência. Nessas condições transcorre o 

que Heidegger denomina, em Ser e tempo (2012, p. 333-373), de existência 

caracterizada pela impropriedade ou inautenticidade (Uneigentlichkeit). 

A existência é inautêntica à medida que o ser-aí desvia-se de si mesmo em sua 

absorção por uma facticidade na qual se coloca sob o manto da impessoalidade, ou seja, 

rejeita sua indeterminação essencial como possibilidade para se fixar em um modo de 

ser que encobre a condição de poder ser dos indivíduos humanos. A impropriedade 

desse modo de ser está no fato de que promove a redução do aspecto propriamente 
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existencial do indivíduo, pois, ao confiná-lo à facticidade impessoal, restringe o ser-aí 

em seu campo de possibilidades, a saber, como projeto. 

Essa concepção de impessoalidade exige-nos maior atenção, com a realização 

de alguns registros que nos permitem dimensioná-la convenientemente na analítica 

existencial de Heidegger.  A noção heideggeriana de impessoal não se situa no mesmo 

plano teórico das críticas filosóficas e sociológicas que, sobretudo a partir do século 

XX, endereçam-se à uniformização de comportamentos, expectativas e pensamentos 

humanos produzidos no universo da indústria cultural, da sociedade de consumo e da 

cultura de massa, ainda que, quando examinada sob a análise de Heidegger acerca da 

técnica moderna, apresente notáveis tangências com essas interpretações 

contemporâneas
26

. Isso significa dizer, utilizando linguagem rigorosamente 

heideggeriana, que o impessoal não possui meramente dimensão ôntica, sem se limitar, 

portanto, à caracterização da configuração fenomênica de um período determinado da 

história da humanidade, a sociedade moderna. O impessoal é, isto sim, elemento 

ontológico na analítica existencial de Heidegger, pertencendo estruturalmente ao modo 

de ser do ser-aí, ou seja, a impessoalidade do ser-aí é um fenômeno a-histórico, à 

medida que com essa expressão designamos um aspecto imanente ao ente humano em 

sua existencialidade, algo que transcende épocas históricas específicas, manifestando-

se, então, essencialmente em todos os diferentes períodos das sociedades humanas. 

Essa observação nos faculta a reflexão conveniente das relações entre 

impessoalidade e poder ser no núcleo do ser-aí. Sabemos, afinal, que o ser-aí não se 

encerra em propriedades substanciais ou traços quididativos, consistindo essencialmente 

em um poder ser que conquista incessantemente a si mesmo na dinâmica existencial. 

Essa essência existencial do ser-aí, porém, não se processa na esfera de uma suposta 

idealidade ou em um vazio fenomenológico, mas sim como ser-em-o-mundo, inserido 

em um horizonte fático que circunscreve suas possibilidades – possibilidades, portanto, 

múltiplas, mas finitas. Em termos mais diretos, o ponto de partida do poder ser do ser-

aí é o mundo em que se encontra lançado e que lhe apresenta seus limites fáticos, em 

                                                 
26

 Marco Antonio Casanova, em seu estudo intitulado Nada a caminho: impessoalidade, niilismo e 

técnica na obra de Martin Heidegger (2006), investiga minuciosamente o conceito de impessoalidade, 

destacando seu estatuto ontológico no pensamento heideggeriano, bem como a extensão do domínio do 

impessoal na era contemporânea, configurada na prevalência da técnica. No segundo capítulo desta tese, 

trataremos do enfoque heideggeriano sobre as relações entre técnica e impessoalidade na sociedade 

moderna. A dilatação contemporânea da impessoalidade, conforme investigada por Casanova, será 

contemplada especificamente no terceiro capítulo. 
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sua ocupação com totalidades utensilares previamente constituídas e em sua 

preocupação com os outros – o ser com próprio do ser-aí. 

Assim, o poder ser jamais se projeta além do plano instaurado pelo seu mundo 

circundante, não sendo um puro poder ser independente da facticidade na qual o ser-aí 

é originariamente inserido – essa hipótese de um puro poder ser, aliás, equivaleria 

contraditoriamente à negação de suas possibilidades, que, então enfeixadas em 

conceituações abstratas, jamais poderiam se efetivar. É do mundo fático que o ente 

humano retira as orientações para seus projetos existenciais e, diante disso, convém 

reafirmar que o ser-aí não é sinônimo de uma ipseidade inicial que, posteriormente, 

projeta-se ao encontro do mundo, mas sim o ente que se situa primariamente aberto ao 

mundo, constituindo-se em suas relações com os entes em sua totalidade. 

Em seu ser com, o ser-aí é, em considerável medida, necessariamente regulado 

pela esfera da impessoalidade. Nessa perspectiva, observa-se que se o ser-aí, em sua 

essência projetiva, é capaz de trilhar caminhos pessoais pontuados pela plena assunção 

da responsabilidade de seu poder ser, por outro lado, é permanentemente trespassado 

por percursos impessoais que o absorvem na lógica da ocupação e da preocupação, 

ditando severos limites às suas possibilidades autênticas. Coerentemente ao fato de que, 

na analítica existencial de Heidegger, a expressão ser-em-o-mundo não denomina uma 

relação fixada nos moldes de um conteúdo instalado em um continente ou, se 

preferirmos, entre entes impermeáveis e puramente dados, a essência projetiva do poder 

ser e a impessoalidade do horizonte fático não são termos dicotômicos e mutuamente 

excludentes, rigidamente separados, mas sim aspectos interpenetrados em sua 

imanência ao ser-aí, traços constitutivos de sua existencialidade e tensionados em sua 

dinâmica existencial. Há, enfim, uma reciprocidade indissolúvel entre projeção 

existencial do ser-aí e seu mundo fático. 

Na dimensão de sua cotidianidade mediana, observa Heidegger em Ser e 

tempo, o ser-aí encontra-se permanentemente em dívida ou culpado (Schuldigsein) 

diante de seu poder ser mais próprio, posto que, integrado à facticidade e regido pelo 

impessoal, abandonou suas escolhas ou, o que é mais exato, escolheu não escolher. 

Nessa condição declinada, por vezes o ser-aí é interpelado a retornar para si mesmo, 

reconversão esta que não equivale a um movimento de interiorização e de retirada do 

mundo – algo que seria impossível pela própria definição do ente humano como ser-em-
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o-mundo –, mas sim ao apelo para que reassuma sua condição propriamente existencial, 

afirmando-se em seu modo de ser cotidiano como incessante projeto (2012, p.743-790). 

No interior dessa estrutura ontológica em que se articulam facticidade, 

existência e declínio, modo de ser especificamente humano, sobreleva-se a conceituação 

da finitude do ser-aí como ser para a morte. A compreensão satisfatória desse conceito, 

portanto, ultrapassa o simples registro de uma definição teórica, exigindo-nos a procura 

por sua emergência no interior mesmo da analítica existencial heideggeriana. 

Percorreremos, então, o seu delineamento na constituição de um ser-adiantado-em-

relação-a-si, ser fundamento de uma nulidade projetada em possibilidades que 

encontram suas raízes na confluência originária entre ser e nada. 

 

1.4 O ser-aí como ser para a morte 

 

Em Introdução à filosofia, publicação de um curso ministrado na Universidade 

de Freiburg, nos anos de 1928 e 1929, Heidegger investiga as relações entre filosofia, 

ciência e visão de mundo a partir das teses ontológicas instauradas por sua analítica 

existencial. Nesse texto, precisamente no parágrafo 37 de sua segunda seção (2009, p. 

344-362), o autor é incisivo acerca da negatividade
27

 imanente ao ser-aí, pronunciando 

sua indeterminação radical ou, se preferirmos, a nulidade primordial de sua 

determinação pela ausência de propriedades substanciais. 

Na constatação da facticidade do modo de ser humano, o filósofo observa que 

o ser-aí não existe por sua própria decisão, estando, isto sim, desde sua origem lançado 

à existência. Além disso, a existência do ser-aí não é necessária, a saber, o ser-aí pode 

constantemente deixar de existir, não ser. Em outros termos, existindo em um universo 

permanente de possibilidades, o ser-aí abriga em si mesmo o ser e o não ser, a saber, 

sua essência de poder ser é indissociável do poder não ser. 

A afirmação dessa nulidade intrinsecamente contida no poder ser decorre das 

reflexões desenvolvidas pelo autor em Ser e tempo, texto que nos oferece diversos 

caminhos para o exame do problema, bem como de suas intersecções com a tese do ser-

aí como ser para a morte. Escolhemos como ponto de partida uma questão que perpassa 

                                                 
27

 Muito embora, na sequência do capítulo, discorreremos sobre o sentido primordial da nulidade do ser-

aí, desde já é importante destacar que a negatividade mencionada não deve ser entendida como a carência 

de uma positividade prévia, original e ideal, mas sim como a nulidade originária do poder ser do ser-aí, 

existente no abismo formado pela intersecção de nada e ser. 
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os três primeiros capítulos da segunda seção do mencionado livro (2012, p. 653-908): O 

ser-aí é um ente que pode-ser-um-todo (Ganzseinkönnen)? A opção por fazer dessa 

questão a diretriz de nossa explanação justifica-se por sua revelação da nulidade como 

elemento imprescindível e fundamental da totalidade possível do ser-aí
28

. 

Essa problematização deriva precisamente do caráter de poder ser do ser-aí, 

ente que tem em jogo o seu próprio ser, existencialmente projetado em possibilidades 

sempre além de sua imediata efetivação na realidade. Enquanto existe, o ser-aí é 

constantemente o ser-adiantado-em-relação-a-si, no qual, então, persiste o ainda não 

sendo, negatividade indissociável do seu modo de ser. Diferentemente dos entes que 

meramente subsistem enfeixados em propriedades imutáveis, o ser humano sempre é 

em seu ainda não, o que ele pode ser e o que ele possivelmente será, evidenciando-se, 

assim, uma aparente carência ou falta que acompanha o ser-aí ao longo de toda a sua 

existência. 

Centrado na dinâmica de seu poder ser, o ser-aí jamais se completa, se com 

essa expressão entendemos a aquisição de conteúdos fixos e definitivos, que excluem as 

transformações e proscrevem as possibilidades. Posto que a incompletude do ser-aí, 

coincidindo necessariamente com seu poder ser, é a essência da existência humana, 

depreende-se que a supressão da falta apenas se realiza com a eliminação do próprio 

ser-aí em-o-mundo, sua morte, poder ser extremo em que se realiza a passagem para o 

não ser absoluto. Em um primeiro momento, portanto, tem-se a inclinação de declarar 

que a essência existencial do ser-aí contradiz um possível-ser-um-todo desse ente ou, 

pelo menos, que o modo de ser propriamente humano resiste à sua apreensão 

fenomênica em uma totalidade. 

Neste ponto, Heidegger redimensiona o problema, interrogando em que medida 

é legítimo interpretar na esfera de um faltante a constante totalidade não fenomênica do 

ser-aí. Para tanto, pondera que habitualmente assumimos o faltante como sinônimo de 

uma parte que deveria estar reunida a algo e, no entanto, ainda não está junto dele. Essa 

definição de faltante concerne aos entes subsistentes e utensilares, que são ao modo de 

utilizáveis no mundo da ocupação e nos quais a soma total de suas partes suprime a falta 

e engendra a sua totalidade. Essa significação, porém, não se aplica ao ser-aí, pois este 

                                                 
28

 Ao adotarmos a indagação sobre a possível totalização do ser-ai como vetor inicial para a explanação 

em torno da nulidade do ser-aí, levamos em conta não apenas o fato de que o exame do tema requer a 

consideração da finitude humana, como também o aspecto de que nos remete diretamente ao 

pertencimento recíproco entre poder ser e poder não ser. 
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não é um ente intramundano utilizável, e seu curso, ao qual pertence essencialmente o 

poder ser, não se realiza como adição de partes sucessivas que, por fim, tornam-no 

completo. O ser-aí, como sabemos, é nuclearmente constituído por seu ainda não, sem 

o qual não há propriamente existência. Sua incompletude, então, não está em um 

elemento efetivamente real e separado de si, que a ele pode adicionar-se na promoção 

de sua totalidade. 

Prosseguindo em suas reflexões, o filósofo pergunta se há outro ente ao qual o 

ainda não sempre lhe pertence, encontrando, inicialmente, o exemplo da lua (2012, p. 

671-673), a qual, enquanto não é cheia, falta invariavelmente pelo menos um quarto. 

Essa parte que falta à lua cheia pertence sempre a ela, isto é, não se trata de algo do qual 

esteja objetivamente dissociado e com o qual poderá vir a se reunir. Nesse sentido, é 

razoável dizermos que à lua pertence o seu ainda não. Contudo, o ainda não da lua é 

experimentado exclusivamente no apreender perceptivo, em nossa recepção sensorial 

desse ente que, efetivamente, é constantemente uma totalidade. Do ponto de vista da 

realidade efetiva, nada falta à lua, que é, sempre, portanto, lua cheia – sua totalidade não 

comporta, de fato, um ainda não. Trata-se, dessa forma, de um caso diferente do ser-aí, 

uma vez que este, como constante poder ser, tem o vir a ser em seu si mesmo, sendo 

invariavelmente aquém de suas possibilidades. 

Na sequência, Heidegger recorre ao exemplo do amadurecimento de um fruto 

que, do mesmo modo que o ser-aí, tem em si o vir a ser, o ainda não que lhe pertence 

(2012, p.673). A semelhança, porém, desaparece quando se observa que o fruto, ao 

atingir sua forma madura, completa-se em sua totalidade, sendo que o ser-aí, ao 

encerrar seu curso, não instaura todas as possibilidades de seu devir, não converte seu 

poder ser em realidade plena. Ao contrário, o findar do ser-aí coincide necessariamente 

com a subtração do seu poder ser, quer dizer, do seu ser-em-o-mundo.  

Assim, o findar do ser-aí, ou melhor, a sua morte, ao invés de realizar as suas 

possibilidades, conferindo-lhe total positividade, consiste na impossibilidade 

insuperável de todas as suas possibilidades. A morte do ser-aí não significa a transição 

de um subsistente para a não subsistência ou mesmo para a completa subsistência; trata-

se do final de um modo ser que, inevitavelmente perpassado pela nulidade em seu vir a 

ser, realiza a passagem para o não ser em sua plenitude. Se a morte implica a perda do 

aí do ser-aí, a experiência da passagem para a completa negatividade não lhe é acessível 

no âmbito de uma possível totalização. Seria possível, então, pergunta-se Heidegger, o 
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ser-aí experimentar ontologicamente a totalidade na morte dos outros (2012, p. 657-

667)? 

A morte dos outros significa a mutação de um ente do modo de ser do ser-aí 

para o já não ser-aí, restando tão somente a subsistência corporal, a qual não 

circunscreve, todavia, a recepção do fenômeno pelos sobreviventes. O luto e a 

recordação, afinal, não se realizam no nível da simples ocupação com um utensílio, 

significando, em sentido diferente, o estar junto a ele, ou seja, o ser-aí de quem 

sobrevive, que é em sua facticidade com outros, é também com o morto. Com isso, 

revela-se que os sobreviventes experimentam a perda no luto e na recordação, mas não 

o fazem mediante o acesso direto ao findar do ser-aí que morre, o ser chegando ao final 

do morto, pois o ser-aí, substituível na diversidade de ocupações cotidianas, tem na 

morte sua experiência singular e intransferível, que deve ser assumida por si mesmo.  

Feitas essas considerações, Heidegger extrai três teses acerca da morte, com as 

quais se delineia a concepção ontológica e existencial do ser-aí como ser para a morte: 

ao ser-aí pertence um ainda não; para o ser-aí, atingir o fim de seu curso incide em seu 

já não ser; e o findar do ser-aí abriga um modo de ser singular e insubstituível (2012, p. 

649). 

Entretanto, se ontologicamente o ser-aí é o ser para a morte, acolhendo-a 

existencialmente como sua possibilidade mais própria, certa e insuperável, no plano 

ôntico da facticidade cotidiana prevalece a impessoalidade da morte que, admitida como 

certeza empírica, não concerne propriamente a ninguém. Assumida como 

concretamente real e como fenômeno exterior ao ser-aí, a morte é concebida como 

acontecimento do qual é possível se desviar, encobrindo-se, assim, sua dimensão 

originária própria, a saber, sua possibilidade a cada instante, nulidade sobre a qual se 

sustenta o autêntico poder ser do ser-aí. Na morte onticamente absorvida na esfera 

fática, a angústia, como veremos adiante, disposição originária que, retirando a 

significatividade do mundo, coloca o ser-aí em face à sua possibilidade mais própria, é 

convertida no medo, reação à ameaça representada pelos entes intramundanos. 

 

1.5 Ser para a morte, nulidade e culpa originária 

 

Na circularidade entre existência autêntica e inautêntica, no interior da qual se 

compreendem o ser para a morte e a morte integrada ao plano ôntico, explicitam-se os 
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fenômenos da culpa (Schuld) e do apelo (Ruf), que nos permitem ampliar o 

desvelamento da nulidade pertencente ao ser do ser-aí.  

O apelo é a convocação efetuada pela consciência para que o ser-aí culpado e 

enredado na impessoalidade assuma seu modo próprio de ser, seu poder ser. Por outro 

lado, o ser-aí entende a interpelação quando, em vez de ouvir o falatório da 

impessoalidade, escuta o silêncio que provém de si mesmo, entendimento com o qual 

pode fazer de si um ser resoluto, que realiza a escolha existencial de um si mesmo. Essa 

interpelação, que reclama ao ser-aí sua dívida para com sua essência de possibilidades, 

não é algo que seja planejado ou premeditado, emergindo, assim, a questão sobre sua 

autoria, ou seja, quem realiza a interpelação? O apelo, responde Heidegger, é feito pelo 

ser-aí ao ser-aí, quer dizer, o ser-aí angustiado com seu poder ser – sua indeterminação 

essencial – envia sua reivindicação ao ser-aí declinado na impessoalidade – 

determinado em um modo fático de ser (2012, p. 749-791). 

Assim, é indispensável salientarmos que o apelo não se fundamenta em um 

conteúdo prévio de humanidade, uma natureza humana prefixada em ralação à qual o 

ser-aí teria efetuado um desvio em sua existência fática. Não há um modelo ou ideal de 

ser humano a ser resgatado, a saber, a dívida do ser-aí com seu si mesmo não consiste 

na não efetivação de determinada substância. Em direção contrária, trata-se, 

precisamente, da dívida para com suas múltiplas possibilidades, seu poder ser essencial, 

que repousa em sua indeterminação radical. Declinado na facticidade, o ser-aí encontra-

se originariamente desviado de seu poder ser. No trecho seguinte, Heidegger discorre a 

esse respeito: 

 

Sendo-fundamento, isto é, existindo como dejectado, o Dasein 

permanece constantemente aquém de suas possibilidades. Ele nunca é 

existente antes de seu fundamento, mas é cada vez somente a partir 

dele e como este. Por conseguinte, ser fundamento não significa 

nunca dominar o seu ser mais-próprio a partir do fundamento. Este 

não pertence ao sentido existenciário da dejecção. Sendo-

fundamento, o Dasein é ele mesmo uma nulidade de si mesmo. 

Nulidade não significa de modo algum não-subsistência, não-constar, 

designando, ao contrário, um não que constitui esse ser do Dasein, a 

dejecção. O caráter-de-não desse não é existenciariamente 

determinado: sendo si-mesmo, o Dasein é o ente dejectado como si-

mesmo. Abandonado não por si mesmo, mas em si mesmo, pelo 

fundamento para ser como este. O Dasein não é ele mesmo o 

fundamento do seu ser, na medida em que este surgiria de um projeto 

do próprio Dasein, mas o Dasein como ser-si-mesmo é, contudo, o 

ser desse fundamento. Este é sempre somente fundamento de um ente 

cujo ser tem de assumir o ser-fundamento. (2012, p. 780-781). 
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Observamos, dessa forma, que, declinado na efetividade de sua existência, 

lançado à facticidade, o ser-aí está sempre e necessariamente aquém de suas 

possibilidades, posto que, ao realizar-se neste ou naquele modo específico de ser, 

renunciou a incontáveis alternativas contidas em seu poder ser.  A culpa ou dívida, 

portanto, tem sua raiz em um não constitutivo do ser-aí, nulidade esta que não deve ser 

identificada à carência de uma positividade previamente posta, mas sim como imanente 

à absoluta indeterminação do ser-aí como possibilidades.  

Nesse sentido, Heidegger esclarece que o conceito de culpa originária não se 

refere à violação de uma lei moral, pois, sendo o caráter da existência bastante distinto 

da subsistência, a culpa não é atinente a um dever descumprido, tampouco entendida 

como um defeito, uma carência ou privação que remete a algo que deve ser e pode ser 

em um subsistente. Não se assentando em um ser ideal e universal, ou seja, em um 

paradigma humano a ser realizado, a ideia existencial formal de culpado possui o viés 

de um não ser fundamento de um ser determinado por um não, ser fundamento de uma 

nulidade. O ser-aí, portanto, é fundamentalmente um ser culpado à medida que é 

existência dejectada, poder ser que pertence a si mesmo, mas que não outorgou a si 

mesmo a posse de si, não decidiu previamente por sua existência, encontrando-se, 

assim, sempre lançado como fundamento de seu poder ser, o si mesmo que tem de pôr o 

fundamento de si mesmo, assumindo-se como ser fundamento em sua nulidade. 

É importante alcançarmos a sutileza dessas observações, para não concluirmos, 

equivocadamente, que o ser-aí é o fundamento do seu ser: posto que o ser-aí está desde 

sua origem lançado ao mundo, ele não é o autor de seu próprio projeto. O ser-aí não é, 

então, o fundamento do seu ser, mas sim o ser do seu fundamento que, sendo 

fundamento, é a nulidade de si mesmo, permanentemente aquém de suas possibilidades, 

permanentemente culpado diante das possibilidades às quais renuncia em sua 

facticidade. 

 

1.6 Nulidade e essência do fundamento 

O deslocamento para o texto A essência do fundamento
29

 nos esclarece 

adequadamente o ser-aí como ser fundamento de uma nulidade. Nesse escrito, 

                                                 
29

 Elaborado em 1928, o texto A essência do fundamento articula-se diretamente com as preocupações 

heideggerianas presentes na fenomenologia hermenêutica e na analítica existencial de Ser e tempo. Por 

sua ênfase no problema da diferença ontológica, remete também diretamente a temas que mobilizam a 
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Heidegger centra-se na diferença ontológica, entre ser e ente, sublinhando-se, sob essa 

perspectiva, o não entre o ser e o ente, que, conforme o filósofo afirma, não é 

simplesmente o discernimento construído pelo intelecto. O não do ente, revelado no 

domínio da verdade originária, é experimentado a partir do ser, ao qual pertence 

essencialmente o nada. O nada e o não do ente são o mesmo, unidos no essenciante do 

ser. 

Heidegger precede a exposição sobre a essência do fundamento versando 

acerca do problema da transcendência como recinto próprio à questão do fundamento. 

Inicia sua análise com a crítica ao princípio da razão suficiente, conforme elaborado por 

Gottfried Leibniz (1646-1716). Conquanto essa noção, calcada em uma longa cadeia de 

causalidades que tem sua legitimação em uma causa primeira e fundamental, não receba 

a adesão de Heidegger, esse filósofo considera importante a sua apreciação para 

demonstrar que as verdades proposicionais construídas sob o conceito de princípio da 

razão suficiente são, na realidade, radicadas em verdades originárias, notadamente nas 

relações entre verdades ônticas e verdades ontológicas, que se referem, respectivamente, 

ao ente no seu ser e ao ser do ente. Sobreleva-se, nessas reflexões, a transcendência do 

ser-aí como explicitação da diferença ontológica, dado que o modo de ser próprio dos 

entes humanos comporta-se perante os entes com sua compreensão preliminar do ser 

(2007, p. 7-37). 

A transcendência do ser-aí é entendida como a ultrapassagem de algo para 

algo, em direção ao que se intenta, quer dizer, o ser-aí transcende em um mundo, para 

além dos entes intramundanos e visando ao ente que ele mesmo é, o seu si próprio. 

Transcendência, portanto, é o terreno da subjetividade, da ipseidade, do sujeito humano, 

desde que esses termos não sejam conceituados em suas acepções clássicas, ou seja, em 

um campo de categorias dicotômicas que se reportam a sujeitos e objetos. O vocabulário 

filosófico de Heidegger, como sabemos, não comporta um eu designativo de uma 

universalidade humana fixa, da qual todos nós seríamos a explicitação no curso do 

tempo; igualmente não se refere a indivíduos humanos apartados da realidade exterior 

por uma interioridade delimitada por rígidas fronteiras que os distinguem dos demais 

seres humanos e do universo circundante em que se encontram inseridos. O sujeito ou 

eu heidegerriano é, isto sim, a permanente abertura do ser-aí em-o-mundo, em seu poder 

ser si mesmo. 

                                                                                                                                               
reflexão do filósofo na segunda fase de seu itinerário, especialmente sob o ponto de vista da história do 

ser. 
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A transcendência se processa como ser-em-o-mundo, quando o ser-aí atinge 

seu si mesmo, a saber, o seu ser-aí e seu não ser-aí, que se pertencem reciprocamente 

na nulidade sobre a qual paira o poder ser de um ente desde suas raízes projetado em 

possibilidades, o ente humano. Dizer que o ser-aí transcende em-o-mundo requer a 

recordação de que o mundo não é exatamente um conjunto de entes que se apresentam 

fixamente ao ser-aí ou uma totalidade previamente constituída e na qual se alojaria o 

ser-aí: o ser-aí é formador do mundo, é essencialmente com o mundo, ao qual confere 

relevância e significado (2007, p. 37-99). 

O ser-aí é tomado como autêntico recinto para a elaboração de questões sobre 

o fundamento e o ser precisamente porque apenas por meio do modo de ser humano os 

entes se revelam na transcendência. E o ser-aí, em seu poder ser, consiste no projeto 

transcendente que é liberdade, origem do fundamento em geral. A liberdade, enquanto 

origem do fundamento, não é uma causalidade na severa acepção de fundamento que 

abriga efeitos previsíveis em si, a causa que produz efeitos determinados e logicamente 

concatenados. Trata-se da liberdade do ser-aí transcendente, originariamente suspenso 

na nulidade e circunscrito à finitude da facticidade. A referência primordial da liberdade 

ao fundamento repousa no fundar, que, de acordo com Heidegger, manifesta-se nos 

modos de instituir, alicerçar e fundamentar
30

.  A unidade fundante dessas diferentes 

formas de fundar é a liberdade, o fundamento do fundamento. 

O ser fundamento da liberdade é o abismo do ser-aí, abismo que é superado no 

plano fático, mas jamais é eliminado do ser-aí como poder ser transcendente. Que é o 

abismo, então? É o poder ser do ser-aí dejectado em-o-mundo, sua radical ausência de 

quididade, quer dizer, o existente que transcende em direção a si mesmo, possibilidades 

envolvidas pela finitude e pela negatividade, ou melhor, o ser fundamento de sua 

nulidade. 

 

1.7 Apelo e angústia: ser para a morte como poder ser total 

 

Consistindo em um projeto existencial essencialmente negativo, porque não 

determinado por uma natureza que tende para esta ou aquela efetivação, o ser-aí, então, 

                                                 
30

 O fundar como instituir exprime o poder ser do ser-aí, a projeção de suas possibilidades, sempre além 

da facticidade na qual, desde sua origem, encontra-se declinado. Alicerçar-se, por seu turno, é o fundar 

transcendente que possui seus suportes fáticos nos entes intramundanos, no mundo ao qual atribui 

significados. Por fim, fundamentar é a possibilitação da questão do porquê em geral (2007, p. 98-127). 
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é originariamente e constantemente culpado, sendo o apelo a sua reivindicação 

simultaneamente para adiante, a projeção na possibilidade de assunção da existência, e 

para trás, procedente da dejeção na nulidade. Sob o prisma dessa indeterminação 

existencial, o ser resoluto emerge quando, deixando-se despertar da perda de seu si 

mesmo na impessoalidade do a-gente, converge em direção ao seu poder ser próprio, o 

que, todavia, não implica sua desvinculação da realidade fática, mas sim a conquista da 

autêntica escolha de seu ser. A resolução, projetando o ser-aí na nulidade do ser 

fundamento, significa a abertura do poder ser até o final, isto é, ser para morte, 

pressuposta pelo ser resoluto que nela encontra sua nulidade extrema e apropria-se de 

sua certeza existencial. 

A interpelação, portanto, não apresenta um conteúdo discursivo e prescritivo ao 

ser-aí declinado; em perspectiva muito diferente, ao transcender a medianidade 

cotidiana da facticidade, coloca-o ante o nada do mundo, o nada originário de cada ente 

humano, condição primária do poder ser do ser-aí. O apelo é lançado a partir do radical 

estranhamento desvendado na angústia. Dito de outra forma, a voz da consciência é a 

projeção silenciosa da angústia para o ser culpado mais próprio. 

Noção nuclear na analítica existencial heideggeriana, a angústia é 

especificamente tematizada no parágrafo 40 de Ser e tempo (2012, p. 515-534). 

Consiste em fenômeno existencial fundamental e originário do ente humano, disposição 

que se manifesta na suspensão de vínculos entre o ser-aí e o mundo – para sermos mais 

precisos, entre o ser-aí e sues mobilizadores fáticos. Na angústia, o mundo é devastado 

em seus referenciais fáticos, destituído de qualquer significância, e transforma-se, para o 

ser-aí, em lugar nenhum, revelando-se, então, o nada. Não é este ou aquele ente 

intramundano o quê da angústia, quer dizer, o ser-aí não se angustia com objetos 

particulares que estão no mundo, pois o quê da angústia é absolutamente indeterminado: 

é o mundo enquanto tal, apresentando-se como o nada
31

. 

 Adotando como ponto de partida as noções de desvio e de fuga, Heidegger 

distingue a angústia, fenômeno ontológico e existencial, do medo, fenômeno derivado 

no plano ôntico da existência. A integração do ser-aí na impessoalidade da vida fática é 

compreendida como a fuga de seu poder ser mais próprio, o desvio consumado no 

declínio que exclui as autênticas possibilidades existenciais do ente humano. 

                                                 
31

 O conceito de angústia de Heidegger, bem como o que seria desenvolvido por Jean-Paul Sartre, inspira-

se na noção desenvolvida pelo filósofo dinamarquês Soren Kierkegaard (2010). Nesses três autores, ainda 

que os conceitos não sejam idênticos, a angústia relaciona-se de algum modo com a liberdade. 
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Declinando no mundo fático, então, o ser-aí afasta-se justamente da abertura primordial 

explicitada na angústia, que, pela nulidade imanente a seu poder ser, não oferece 

sustentação concreta ou referenciais objetivos para a instalação da existência em uma 

realidade efetiva. 

Podemos dizer, assim, que se circunscreve um movimento em direção aos 

entes do mundo, fundado na disposição da angústia. Diferentes são o desvio e fuga 

empreendidos pelo ser-aí no interior da facticidade, ao se deparar com entes 

intramundanos que representam perigo, provocando-lhe o medo. O medo, então, 

articula-se necessariamente a entes específicos e presentes no mundo, que insinuam 

precisamente o comprometimento da existência inserida no mundo fático. Enquanto o 

declinar-se no mundo pode ser concisamente definido como o ser-aí desviando-se da 

angústia para o encontro com os entes intramundanos, a fuga que se sucede ao medo 

corresponde ao ser-aí desviando-se de entes intramundanos particulares, pontualmente 

identificados como portadores de ameaças e de perigos. 

Dessa forma, como se distinguem medo e angústia? Diferentemente do medo, a 

angústia não se reporta a qualquer objeto no interior do mundo, não possui o diante de 

quê intramundano; a angústia não é provocada pelo risco oferecido por um poder ser 

factual e preciso. A indeterminação do diante de quê da angústia é, isto sim, a 

irrelevância originária de todos os entes intramundanos, aberta no ser-em-o-mundo 

como tal. A angústia dispõe o mundo como total não significatividade, o que não 

equivale à ausência de mundo, posto que este, em sua essência, pertence 

ontologicamente ao modo de ser do ser-aí, ser-em-o-mundo. Aquilo diante de quê 

emerge a angústia é o ser-em-o-mundo ele mesmo, mundo que nada contém de 

relevante, no qual desaparece o valor de ocupação dos utensílios e o ser com os outros 

se desfaz. 

A angústia diante de nada é angústia por seu poder ser em-o-mundo, 

plenamente revelado na subtração dos suportes fáticos e impessoais do ser-aí, que, 

isolado, projeta-se radicalmente no interior de suas possibilidades. O ser-aí angustiado 

ingressa no solipsismo aberto ao poder ser como ser livre para a possibilidade de a si 

mesmo escolher. No solipsismo desse pleno poder ser, a angústia projeta o ser-aí para o 

paroxismo de sua nulidade, sua possibilidade extrema ou, se preferirmos, a 

possibilidade que, efetivada, remove definitivamente o poder ser: a morte. A angústia 

que desvela a morte é angústia diante do mais próprio poder ser do ente humano. 
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Assim, a pergunta acerca do possível ser todo do ser-aí, o exame das noções de 

culpa e apelo, e a exposição do fenômeno da angústia nos conduzem à conjugação 

ontológica entre a nulidade do ser-aí e sua condição de ser para a morte, explicitada em 

sua estrutura de ser-adiantado-em relação-a-si – existêncialidade –, ser-já-em – 

facticidade – e ser-junto-a – declínio. Para o ser que, dejectado no mundo, tem em jogo 

seu próprio ser, existindo como vir a ser dentre possibilidades, ser para a morte não 

significa lidar com um subsistente que ainda não se efetivou; ser para a morte significa 

o acolhimento da morte como iminência. Em seu teor ontológico, a morte não é o 

iminente externo ao ser-aí, que se aproxima em eventualidades fáticas e intramundanas. 

Sua iminência é a possibilidade constante de não ser do ser-aí, indeterminada em seu 

quando, certa, não relativa e insuperável: possibilidade extrema, que projeta o ser-aí, ser 

fundamento de uma nulidade, para seu autêntico poder ser, é a impossibilidade de todas 

as possibilidades. 

  Ser para a morte não compromete o ser-aí com o empenho para a sua 

concretização na realidade; ser para a morte consiste na sustentação dessa possibilidade 

extrema como iminência insuperável pelo ser-aí. O acolhimento da possibilidade da 

morte, ao penetrar a possível não existência do ser-aí, não oferece pontos de apoio para 

a fixação de um poder ser específico na realidade, mas enleva o próprio poder ser como 

essência do ser-aí, a sua liberdade. O ser para a morte é desvendado na suprema não 

significatividade do mundo com fenômeno da angústia, no apelo que evoca ao ser-aí 

declinado sua culpa originária, conclamando-o a adiantar-se como existência própria e 

singular. O ser para a morte é abertura para um campo finito de escolhas factuais, 

sempre ladeadas pela negatividade e antepostas à finitude insuperável da morte. 

Na compreensão existencial do ser para a morte, que inclui o mais extremo 

ainda não de si mesmo no ser-aí, projetando-o em todas as suas possibilidades, 

Heidegger, enfim, responde afirmativamente à questão anteriormente formulada: o ser-

aí é um ser todo, não ao modo de um ente simplesmente dado ou na forma definitiva de 

um subsistente, mas um poder ser total. A totalidade do ser-aí, seu poder ser total, 

assegurada pelo ser para a morte, é a presença da nulidade no interior do seu modo de 

ser, o seu vir a ser. 

Benedito Nunes, em seu estudo intitulado Passagem para o poético: filosofia e 

poesia em Heidegger, exprime de maneira densa e concisa o poder ser total do ser-aí 
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heideggeriano, totalidade perpassada pela negatividade própria do modo de ser do ente 

humano: 

 

Finalmente, podemos dizer que o conceito existentivo de morte, 

buscado em conjunto com a apropriação da existência toda, enfeixa o 

paradoxo, que se expressou no cuidado, e pelo qual se iniciou esse 

momento agudo da Analítica: o que falta ao existente, e que ele será, 

em razão do poder ser em que sua essência consiste, pende do não ser 

que ele é em si mesmo. [...] Não nos totalizamos atingindo a 

plenitude de nossas possibilidades, como organismo que começa a 

declinar e a fenecer, depois de alcançada a perfeição de sua forma. O 

todo que a morte prenuncia contrai, num único momento certo e 

indeterminado, o fundo negativo sobre o qual se projeta aquilo em 

que podemos tornar-nos. Somente a possibilidade de não ser garante 

a apropriação de si mesmo por parte do Dasein, que existe em sua 

liberdade, na situação fática em que se encontra, transcendendo-se 

para o mundo. (2012, p. 120). 

 

Esse poder ser total do ser-aí, totalidade assumida na finitude do ser para a 

morte, explicita-se completamente em sua temporalidade, pois a própria dinâmica 

fundamental do ente humano é temporal. O que significa, entretanto, a afirmação 

heideggeriana da temporalidade do ser-aí? Tema explicitamente percorrido nas páginas 

que se estendem do terceiro ao sexto capítulo da segunda seção de Ser e tempo (2012, p. 

735-1179), não fortuitamente intitulada Dasein e temporalidade, o tempo revela-se 

inscrito na existencialidade do ser-aí, sendo-lhe verdadeiramente acessível quando este 

se compreende como mortal que antecipa seu próprio fim como possibilidade extrema 

de seu ser, e não como eventual fenômeno de proveniência exógena. O ente humano 

tem no tempo o seu modo de ser ou, em linguagem mais incisiva, o ser-aí é tempo. 

Para atingirmos, ainda que minimamente, a reflexão de Heidegger acerca do 

tempo, é útil pontuar novamente que a analítica existencial não pertence à esfera 

conceitual da antropologia filosófica – não possui na delimitação do ser humano a sua 

finalidade suprema. A analítica existencial delineia-se como ontologia fundamental, o 

expediente filosófico orientado à pesquisa sobre o sentido do ser. E o ser, para 

Heidegger, não é algo fixo e imutável, tal como é predominantemente retratado pela 

tradição filosófica. No discurso metafísico, prevalece a tese do ser eterno, atemporal, 

concebendo-se, então o tempo em sua referência à eternidade, à atemporalidade. 

Encontramos imagem emblemática dessa tradição metafísica em Platão, 

pontualmente em seu diálogo Timeu, exposição de sua cosmologia condizente com seu 

dualismo ontológico, no qual se articulam níveis hierarquizados de realidade em que as 
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transformações imanentes ao devir descendem de sua reprodução imperfeita dos seres 

plenos, eternos, imutáveis e idênticos a si mesmos. Na filosofia platônica, o tempo é 

característica exclusiva do nível sensível da realidade, do devir. Assim, no Timeu, 

Platão descreve o tempo como imagem móvel da eternidade (2003, p. 76). 

Diferentemente dessa tradição, Heidegger pensa o ser no horizonte do tempo, 

ou seja, investiga seu sentido temporal na analítica existencial que desvela a finitude do 

ser-aí, modo de ser temporal do ente humano que se finitiza na assunção de 

possibilidade insuperável de sua morte, e não o ser no tempo de um suposto sujeito 

essencialmente atemporal, cujo sentido último seria oferecido pelo paradigma da 

eternidade. Dessa forma, a antecipação da morte pelo ser-aí não se processa como 

mensuração cronológica, o cálculo do tempo que resta para o seu acontecimento, mas 

sim em sua apreensão como possibilidade de cada instante, pois, de acordo com a 

concepção heideggeriana, o tempo não é, originariamente, um fluxo linear no qual se 

desenrolam os acontecimentos, um ente medido por relógios e calendários ou uma 

sucessão ininterrupta de agoras.  Distintamente da intratemporalidade que referencia os 

entes, o tempo originário é o princípio ontológico da existencialidade, proporcionando a 

unidade do ser-aí sob a primazia do futuro contido em seu poder ser.  

Nesse sentido, é interessante sublinhar a observação da filósofa francesa 

Françoise Dastur, em seu estudo intitulado Heidegger e a questão do Tempo, quando 

afirma que Heidegger preserva, ao menos parcialmente, a tripla estrutura do tempo 

fixada pelas clássicas análises em torno desse problema filosófico, caracterizadas pela 

disposição sequencial e seriada de passado, presente e futuro em uma linha estendida na 

infinitude (2002, p. 11). Entretanto, acrescenta a autora, na versão heideggeriana, 

passado, presente e futuro não nomeiam a linearidade mensurável nem o suposto 

movimento de um sujeito primariamente em si para âmbitos temporais que não estão em 

seu ser. Passado, presente e futuro são momentos ekstáticos cooriginários em um ente 

cujo ser é essencialmente seu poder ser. 

Para Heidegger, a temporalidade é inscrita no ser-aí, quer dizer, o ser-aí é a 

sua temporalidade finita. É o próprio tempo que confere ao ser-aí sua estrutura 

ontológica, unificando existência, declínio e facticidade. O passado ou ter sido é o 

domínio da facticidade na qual o ser-aí está lançado como ser em dívida; o presente é o 

declínio no mundo fático; e o futuro é o poder ser que exprime notoriamente a diferença 
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entre o ser-aí e os entes que são exclusivamente dados, é o porvir da existencialidade 

que, como projeto, antecede a si mesma em sua finitude. 

A melhor indicação sobre essa ressignificação da tríplice estrutura do tempo, 

expressa na unidade originária do ser-aí como temporalidade do ser-adiantado-em-

relação-a-si , é oferecida, evidentemente, pelo próprio Heidegger em Ser e tempo: 

 

O adiantar-se-em-relação-a-si funda-se no futuro. [...] O “antes” não 

significa um “anteriormente”, no sentido do “agora ainda não, mas 

depois”; do mesmo modo o “já”, “agora já não, mas antes”. Se as 

expressões “antes” e “já” tivessem essa significação temporal, que 

elas podem ter também, então, ao se falar da temporalidade da 

preocupação se estaria dizendo que a preocupação é, ao mesmo 

tempo, algo que é “antes” e “depois”,”ainda não” e “já não mais”. A 

preocupação seria concebida, então, como um ente que “ocorre no 

tempo” e que “flui no tempo”. O ser de um ente do caráter do Dasein 

seria um subsistente. Se tal é impossível, outra deve ser então a 

significação temporal das referidas expressões. O “antes” e o 

“adiantar-se” indicam o futuro tal que só ele possibilita em geral que 

o Dasein seja de tal maneira que para ele o seu poder-ser está em 

jogo. O projetar-se fundado no futuro no “em-vista-de-si-mesmo” é 

um caráter essencial da existencialidade. Seu sentido primário é o 

futuro. (2012, p.891). 

 

A primazia do futuro ou porvir na temporalidade do ser-aí explica-se em sua 

abertura essencial como possibilidade, modo de ser capaz de apropriar-se de seu ter sido 

e de modificar sua relação com a facticidade em que se encontra presentemente. A 

temporalidade do poder ser, regida, assim, pela antecipação do porvir que aspira à 

totalização do ser-aí, ressalta o ente humano em sua finitude, sobreleva-o como ser 

para a morte.  

Caracterizado como temporalidade, o ser-aí possibilita a si mesmo o poder ser 

um todo próprio do ser resoluto precursor, conjugando o ser-adiantado-em-relação-a-

si com o ser-junto-a e orientando-se pelo futuro, sentido primário de sua 

temporalização. Esse futuro originário, diferentemente de um agora que ainda não se 

tornou factualmente real, é a projeção do poder ser, na qual o ser-aí advém a si mesmo 

entre suas possibilidades. O futuro originário é o existir que lança o poder ser em sua 

nulidade mais própria, confrontando-o à morte como a iminência de todos os instantes. 

Percorridos sumariamente, portanto, alguns dos principais conceitos da 

analítica existencial de Ser e tempo, alcançamos, finalmente, o termo que torna 

plenamente compreensível a noção de ser-aí em Heidegger, a saber, a morte ou, na 

linguagem filosófica heideggeriana, a designação do homem como ser para a morte. 
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Procuraremos, assim, recapitular sucintamente os principais pontos de nossa exposição, 

direcionando-a à indicação das relações entre ser para a morte e o nada originariamente 

imanente ao ser. 

 

1.8 Ser para a morte: ser e nada 

 

Ao acompanharmos o percurso da analítica existencial, constatamos que 

Heidegger investiga o sentido do ser a partir do ser-aí, o ente humano existente, 

transcendente, que ultrapassa os demais entes em sua relação com o ser. O ser-aí não se 

define pela quididade de algo simplesmente dado, mas pelo modo de ser de um quem 

em permanente vinculação ontológica com o mundo. É o poder ser de cada um de nós, 

entes humanos, que nos realizamos a partir da indeterminação profunda de nosso ser, 

que nos coloca à frente de múltiplas possibilidades diante das quais devemos fazer as 

escolhas que efetivam nossa existência.  

A efetividade de nossa existência é a facticidade em que somos com os entes 

do mundo e com outros seres humanos, circulando entre os tênues limites que separam 

o modo de ser autêntico do modo de ser inautêntico. Somos em-o-mundo e com os 

outros, isto é, não existimos instalados no mundo ao lado de outros entes humanos; 

diferentemente dessa suposta relação de interioridade e exterioridade, o mundo e os 

outros são indissociáveis do modo de ser de cada um de nós, são imanentes ao ser-aí 

declinado na existência fática. 

Sendo essencialmente projeto, o ser-aí está sempre aquém de seu si mesmo, o 

poder ser que se revela plenamente na angústia, fenômeno existencial que desvela nossa 

suspensão no nada primordial, fonte de liberdade do ente humano singularizado e 

explicitação de sua finitude. Na angústia, o ser-aí acessa sua condição ontológica 

singular, a condição de ser para a morte, poder ser mais próprio do ser-aí, que acena 

com o não ser mais: a impossibilidade de todas as possibilidades, inefetividade plena. 

Inscrita na existência humana, a morte dispõe o ser-aí ao seu amplo poder ser, a 

liberdade circunscrita em sua finitude. 

 O entendimento do ser-aí como ser para a morte, examinado especialmente 

no primeiro capítulo da segunda seção de Ser e tempo (2012, p. 653-734), impõe a 

reafirmação de seu deslocamento em sua temporalidade própria, retrocedendo em seu 

ter sido e antecipando-se como projeto, sempre em direção a si mesmo. Na antecipação 
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de seu futuro como possibilidades, o ser-aí depara-se com sua finitude, encontra-se com 

sua morte ou, por fim, compreende-se como mortal. O ser-aí, então, antecipa a sua 

morte, e o faz não como acontecimento que sobrevém do exterior ou medindo o tempo 

que falta para sua ocorrência, mas assumindo-a como possibilidade extrema de seu ser, 

iminência de qualquer instante. 

  É imprescindível reiterar que a antecipação da morte na temporalidade 

originária do ser-aí a revela como fundamento inscrito na existencialidade, e não como 

uma ameaça de procedência exterior à existência. A morte é a possibilidade mais 

própria do ser-aí, sua singularização inequívoca, justamente porque intransmissível e 

insuperável, sendo impossível sua transferência ou seu literal compartilhamento. É certo 

que um indivíduo pode morrer em defesa da vida de outro, mas não terá concretizado 

senão a sua morte, e não realmente a de outro. A morte é, desse modo, o poder ser mais 

próprio do ser-aí, expressão com a qual se demonstra a plena significação do ser-aí 

como ser para a morte. 

Possibilidade ontológica singular, por não propor nada que possa ser realizado 

pelo ente humano, a morte acena com o não ser mais para o ser-aí, é o seu ainda não 

que, concretizando-se, retirará todas as possibilidades, instaurando a inefetividade 

plena, o nada.  A morte é a possibilidade da impossibilidade do ser-aí ou, em termos 

diferentes, é a impossibilidade de todas as suas possibilidades. Conforme destaca o 

próprio Heidegger: 

 

A morte é a possibilidade mais-própria do Dasein. O ser para a morte 

abre para o Dasein seu poder-ser-mais-próprio, no qual o ser do 

Dasein está pura e simplesmente em jogo. Nisso pode se tornar 

manifesto para o Dasein que, na assinalada possibilidade de si 

mesmo, ele é subtraído à-gente, isto é, no adiantar-se, ele pode se 

subtrair cada vez à-gente. Mas só o entendimento desse “poder” 

desevenda a perda factual na cotidianidade de a-gente mesma. (2012, 

p. 723). 

 

Em sua inefetividade como não ser do ser-aí, a morte conflui com a angústia, 

sendo somente nessa disposição fundamental que o ser para a morte se explicita 

plenamente, pois a angústia, suprimindo a significância do mundo, confronta o ser-aí 

com o totalmente nada de existência – a morte. A angústia, suspendendo o ser-aí como 

puro poder ser ou como ausência de efetividade, declara a indeterminação essencial na 

qual se encontra suspenso o poder ser, indeterminação esta que é absoluta na morte. A 
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angústia do ser para a morte, identificando a nulidade do fundamento existencial, 

oferece ao ser-aí a sua abertura como ser-em-o-mundo em seu modo próprio. 

Dessa forma, a morte heideggeriana não é o termo contrário à vida, tal como é 

interpretada na filosofia helenística por Epicuro, em sua Carta sobre a felicidade 

(2002), para quem o homem não tem motivos para se ocupar da morte, dado que, 

enquanto vivemos, ela não é uma presença, e, quando ela se fizer presente, nós não mais 

existiremos. Para teses dessa natureza, vida e morte são termos incomunicáveis. A 

reflexão de Heidegger sobre a morte também não a examina do ponto de vista de uma 

ultrapassagem que neutralize sua fatalidade, o acontecimento transcendente que remete 

o ser à eternidade, ao modo como encontramos, por exemplo, na filosofia de Platão com 

seu dualismo ontológico e sua estrutura tripartite da natureza humana
32

.  

Em Heidegger, diferentemente dessas vertentes, a morte é investigada em sua 

dimensão estritamente fenomenológica, a saber, é contemplada sob o ponto de vista da 

relação que o ser humano mantém com sua finitude, da relação do ser-aí com o ser. 

Essa finitude é imanente ao ser-aí em sua possibilidade de existência autêntica, posto 

que, se o nada se encontra no centro do ser-aí como poder ser, a morte, com o horizonte 

de seu não ser absoluto, faz da mortalidade a dimensão sem a qual o ser-aí torna-se 

incompreensível. 

Essa nulidade do poder ser total do ser-aí como ser para a morte remete-nos a 

uma origem ontológica até o momento simplesmente evocada, mas não problematizada, 

em nosso texto. É o próprio Heidegger quem identifica o problema ontológico da 

negatividade, quando, ainda em Ser e tempo, expressa sua desconfiança ao tratamento 

dispensado pela tradição metafísica à questão do não. Segundo o filósofo, muito embora 

as reflexões filosóficas anteriores tenham lidado com a negatividade, sem subestimar 

sua importância lógica e ontológica, a nulidade não foi devidamente investigada em 

suas raízes, sendo sempre pressuposta a partir da privação de uma positividade 

originária: 

 

[...] o sentido ontológico dessa negatividade existenciária permanece 

obscuro. Mas isto vale para a essência ontológica do não em geral. 

Não há dúvida de que a ontologia e a lógica atribuíram muito ao não 

e, dessa maneira, tornaram visíveis suas possibilidades aqui e ali, sem 

o desvendarem ele mesmo ontologicamente. A ontologia encontrou o 

não e dele fez uso. Mas ele é mesmo algo que se possa entender por 

si mesmo e cada não significa um negativum no sentido de um 

                                                 
32

 A República (2007) e Fédon (2000) são alguns dos diálogos platônicos que tratam dessas questões. 
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defeito? [...] Por acaso já foi posto alguma vez como problema a 

origem ontológica da negatividade e foram previamente buscadas as 

condições sobre cujo fundamento se pode propor o problema do não 

e da sua negatividade e de sua possibilidade? E onde devem ser 

encontradas senão na elucidação temática do sentido do ser em 

geral? (2012, p. 783). 

 

Em linhas anteriores, observamos que no fenômeno da angústia o ser-aí é 

reunido consigo mesmo ou singularizado como ser possível, desvelando-se o nada 

originário que é o fundamento da existência como poder ser pleno. A nulidade sobre a 

qual paira a existência, evidenciada pela suspensão da facticidade pela angústia, está nas 

possibilidades do ser-aí, ou melhor, na indeterminação do poder ser em sua 

inefetividade. Em outras palavras, a angústia pronuncia o nada originariamente contido 

no ser do ser-aí, explicitando-o como ser para a morte, uma vez que a morte está 

intrinsecamente instalada na existência como o nada absoluto. 

O filósofo italiano Giorgio Agamben, no primeiro capítulo de seu livro A 

linguagem e a morte: um seminário sobre o lugar da negatividade, observa que o ser-

aí, como ser para a morte, tem acesso à sua dimensão mais autêntica, à pura 

negatividade primordial, quer dizer, a negatividade pertence originariamente ao ser do 

ser-aí: 

 

[...] a antecipação da morte, até então projetada apenas como 

possibilidade ontológica, é testemunha também na sua mais 

concreta possibilidade existencial, na experiência da voz da 

consciência e da culpa. O abrir-se desta possibilidade, todavia, 

procede de par com o revelar-se de uma negatividade que 

atravessa e domina de alto a baixo o Dasein. Coerentemente com 

a estrutura puramente negativa da antecipação da morte, a 

experiência da própria possibilidade mais autêntica coincide, na 

realidade, para o Dasein, com a experiência da mais extrema 

negatividade. (2006, p. 14).   

 

A compreensão adequada dessa negatividade do ser-aí é oferecida pela 

preleção O que é Metafísica?, texto apresentado por Heidegger em sua aula inaugural da 

Universidade de Freiburg, em 1929. Nessa conferência, o filósofo declara que a questão 

do nada envolve a metafísica, bem como aqueles que a interrogam. Em outros termos, 

sublinha que a busca do ser a partir do nada revela o ser humano como ente privilegiado 

para a manifestação do ser, pela experiência do nada mediante a disposição da angústia 

(1983, p. 25-51). 
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O entendimento das afirmação anterior requer a exposição de pontos centrais 

da argumentação desenvolvida por Heidegger na referida aula inaugural, quando o 

filósofo adota como ponto de partida a tese de que o questionamento metafísico realiza-

se pela existência de quem formula a indagação, sendo que nossa existência 

contemporânea é determinada pela ciência. A pesquisa científica, entretanto, concentra-

se nos entes como seu objeto de investigação, a saber, não supera o plano ôntico, não se 

interessando por nada que esteja além dos entes.  

O nada, portanto, é simplesmente recusado pela ciência, ou seja, admitido 

unicamente como aquilo que não existe. Se, contudo, insistimos em investigá-lo e 

perguntamos o que é o nada?, somos contidos pelas regras lógicas que orientam o 

pensamento científico. Afinal, a própria questão supõe o nada como algo que é, 

convertendo-o, então, em seu contrário, o ente, quer dizer, a pergunta, assim como a 

resposta dela necessariamente derivada, não se sustenta sob o ponto de vista lógico, 

incidindo em contradição. O princípio lógico da não contradição projeta o pensamento 

sobre o nada para a dimensão do absurdo, dado que o pensamento é sempre pensamento 

de alguma coisa, e o nada não pode se transformar em objeto de pensamento. 

Dessa forma, sob o prisma científico, o nada é assumido tão somente como a 

negação da totalidade do ente, a saber, seu teor é meramente de privação, exprimindo a 

carência ou completa ausência de algo. Heidegger, porém, recorda que o fundamento da 

metafísica deve ser atingido pelo pensamento originário, que não se atém ao 

objetivismo que confunde ser e ente. Partindo de seu pressuposto para o qual as 

indagações acerca do fundamento da metafísica não são integralmente contidas na 

dimensão lógica, o filósofo recusa a concepção prevalecente que reduz o nada à 

negatividade dos entes. Para Heidegger, inversamente à suposição de que o nada é 

derivação do não e da negação, o nada é primordial, sendo que o não e a negação são, 

isto sim, suas expressões no plano ôntico. 

Na disposição fundamental da angústia, Heidegger identifica a revelação do 

nada originário. A angústia, como sabemos, não se referencia neste ou naquele ente, 

posto que todos os entes se tornam estranhos para o ser-aí angustiado, que, sendo assim, 

não encontra nenhum suporte exterior para si, ficando suspenso em sua indeterminação 

essencial. Em linguagem mais concisa, a angústia afasta o ente em sua totalidade, 

colocando-nos em contato imediato com o nada. É imprescindível esclarecer que o nada 

não é um conceito contrário ao de ente, sendo, isto sim, imanente ao ser e anunciado no 
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âmbito da diferença ontológica – diferença entre ser e ente. Portanto, o ser-aí, ao 

ultrapassar o ente em sua totalidade, efetua um deslocamento transcendente pelo qual 

coloca a si mesmo suspenso no interior do nada ou, se preferirmos, no interior do ser.  

A revelação do nada originário é a condição de possibilidade do próprio ser-aí, 

conforme enfatiza Martin Heidegger na citada conferência: 

 

Ser-aí que dizer: estar suspenso dentro do nada. Suspendendo-se 

dentro do nada o ser-aí já sempre está além do ente em sua 

totalidade. Este estar além do ente designamos a transcendência. 

Se o ser-aí, nas raízes de sua essência, não exercesse o ato de 

transcender, e isto expressamos agora dizendo: se o ser-aí não 

estivesse suspenso previamente dentro do nada, ele jamais 

poderia entrar em relação com o ente e, portanto, também não 

consigo mesmo. Sem a originária revelação do nada não há ser 

si mesmo nem liberdade. (1983, p.41). 

 

O pertencimento recíproco entre nada e ser, atingido pelo ente humano 

mediante o fenômeno da angústia, constitui, então, a essência do ser-aí como si mesmo 

ou, dito de outra forma, a liberdade do ente humano que, originariamente suspenso no 

nada, é responsável pelas escolhas com as quais constrói a si mesmo em suas relações 

com os demais entes do mundo. 

Essa indicação da remissão do ser para a morte ao copertencimento originário 

entre ser e nada, contudo, não é suficiente para proporcionar o acesso ao sentido do ser 

– conforme constatação posterior do próprio Heidegger – ou, em outras palavras, não 

oferece a transição imediata da temporalidade do ser-aí para a temporalidade do ser, 

razão pela qual se efetuaria a inflexão da filosofia heideggeriana para a história do ser, a 

chamada viragem de seu pensamento, com a qual se constitui a segunda fase do 

percurso reflexivo desse filósofo. 

Com isso, somos conduzidos a um leque de interrogações cujo centro de 

gravidade é a problemática desta pesquisa. Quais são, então, as direções e tendências 

assumidas pelas reflexões do filósofo na segunda fase de seu itinerário de pensamento? 

Que relações a busca pela verdade e pela não verdade do ser mantém com a analítica 

existencial de Ser e tempo? Como se tematiza o ser humano nos escritos pertencentes à 

viragem? Em que medida a tematização do ser humano se distancia do ser-aí 

singularizado? Reaparece significativamente, nesse contexto, o tema da morte ou a 

morte é deslocada para a condição de simples questão tangencial no pensamento de 
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Heidegger? Quais são, enfim, as transformações experimentadas pela tematização 

heideggeriana da morte? Esse repertório de questões será contemplado nos capítulos 

seguintes deste trabalho. 
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Capítulo 2 

 

A segunda fase do pensamento filosófico de Heidegger: o redimensionamento da 

pergunta pelo ser 

  

2.1 As tendências da viragem em Sobre o humanismo 

 

No capítulo anterior, circunscrevemos o conceito heideggeriano de ser-aí, o 

Dasein, como ser para a morte, plenamente revelado mediante a disposição 

fundamental da angústia e localizado na confluência originária entre ser e nada. Para 

tanto, nos movemos na dimensão da analítica existencial, expediente temático e 

ontológico que emerge nas páginas do clássico Ser e tempo, a partir do problema 

filosófico que conduz as reflexões de Heidegger nesse estudo, ou seja, o sentido do ser. 

Observamos, então, que a analítica existencial não se origina de uma aspiração 

intelectual à conceituação da humanidade ou à descrição de seu modo específico de ser. 

Em outros termos, Ser e tempo, bem como os demais textos que pertencem à chamada 

primeira fase do pensamento de Heidegger, não situa o ser humano como seu tema 

filosófico primordial e principal. Não se constituindo como elemento fundacional dos 

escritos heideggerianos, a analítica existencial projeta-se, contudo, no centro de suas 

investigações, consistindo em vetor de sua fenomenologia ontológica, de sua dedicação 

ao exame do sentido do ser. Desdobra-se, portanto, da interrogação fundamental sobre o 

ser, com a constatação de que o ente humano é o único que se pergunta pelo ser, existe 

em sua abertura para o ser. Em linguagem resumida e concisa, podemos afirmar que o 

ser-aí se delineia como a via de acesso ao sentido do ser. 

Em meados da década de trinta, Martin Heidegger realiza significativo 

deslocamento em seu itinerário filosófico, transformações que procedem do 

reconhecimento dos limites de Ser e tempo, ou melhor, da analítica existencial, com sua 

proposta de percorrer o horizonte do ser a partir da dinâmica existencial do ser-aí. De 

acordo com o próprio filósofo, a analítica existencial permaneceu, em considerável 

medida, nos domínios do subjetivismo, o que se explicaria tanto por seu recurso ao 

vocabulário filosófico da metafísica tradicional quanto por sua recepção, no interior da 

cultura filosófica, como um tratado de natureza essencialmente antropológica. 
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Nessa perspectiva, a viragem ou viravolta (die Kehre) heideggeriana, ou seja, a 

denominada segunda fase do pensamento do filósofo pode ser compreendida como um 

esforço pela superação dos impasses encontrados em Ser e tempo. Porém, a despeito das 

divergências entre os comentadores, que se dividem entre a ênfase nas continuidades 

que vinculariam as diferentes etapas do pensamento do filósofo e as descontinuidades 

que, em suas versões extremas, delimitariam uma espécie de clivagem entre a primeira e 

a segunda fases do percurso filosófico heideggeriano, persiste o tema fundamental das 

reflexões de Heidegger: o problema do ser. 

Em Sobre o humanismo, texto de 1946, Heidegger pronuncia-se pela primeira 

vez explicitamente sobre a chamada viragem, destacando a necessidade de o 

pensamento imergir profundamente na dimensão em que se recepcionou o livro Ser e 

tempo, a saber, a experiência fundamental do esquecimento do ser, que se desenvolve na 

história da metafísica ocidental e no destino histórico do ocidente. Nesse sentido, a 

analítica existencial é retirada do primeiro plano de suas ponderações filosóficas, e suas 

pesquisas se encaminham diretamente para o ser em seu velamento e desvelamento, sua 

destinação histórica e seus apelos epocais ao ser humano. Segundo o próprio Heidegger: 

 

A suprema confusão seria, se se quisesses explicar a frase sobre 

a essência ec-sistente do homem como se fosse uma 

transposição secularizada de um pensamento expresso pela 

teologia cristã sobre Deus (Deus est suum esse); [...] Se se 

compreende o “projeto” de Ser e tempo como um pôr que 

representa, então se o toma como a produção da subjetividade e 

não se pensa como a “compreensão do ser”, no âmbito da 

“analítica existencial” do “ser no mundo”, unicamente pode ser 

pensada, a saber, como a relação ec-stática com a clareira do 

ser. A tarefa de repetir e acompanhar, de maneira adequada e 

suficiente, este outro pensar que abandona a subjetividade foi 

sem dúvida dificultada pelo fato de, na publicação de Ser e 

tempo, eu haver retido a Terceira Seção da Primeira Parte, 

Tempo e ser [...] Aqui o todo se inverte. A seção problemática 

foi retida, porque o dizer suficiente dessa viravolta fracassou e 

não teve sucesso com o auxílio da linguagem da Metafísica. [...] 

Essa viravolta não é uma mudança do ponto de vista de Ser e 

Tempo; mas, nesta viravolta, o pensar ousado alcança o lugar 

do âmbito a partir do qual Ser e Tempo foi compreendido e, na 

verdade, compreendido a partir da experiência fundamental do 

esquecimento do ser. (1983, p.156). 
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Com essas palavras, Heidegger sublinha a viragem como o movimento de 

pensamento que persiste no projeto que em Ser e tempo não avançou suficientemente 

além dos parâmetros tradicionais da filosofia, por exprimir-se, em larga medida, com a 

linguagem da metafísica.  Nesses termos, a analítica existencial não conduziu ao 

descerramento da humanidade como a clareira do ser, explicando-se, então, seu 

acolhimento na moderna perspectiva subjetivista, fundada precisamente sobre o 

esquecimento do ser. Sendo assim, acrescenta o filósofo, torna-se necessário atingir as 

raízes da experiência filosófica que, encobrindo o ser, resume-se à descrição da esfera 

ôntica, justamente com a proposta de identificá-la na dimensão da história do ser e de 

ultrapassá-la na direção da escuta ao apelo do ser. 

Dessa forma, insinuam-se os caminhos percorridos pelas especulações 

heideggerianas em sua viragem, registradas em diversas conferências e em vasta 

produção escrita, que se estendem de meados dos anos trinta ao início da década de 

setenta. Não pretendemos discorrer sobre as incontáveis possibilidades presentes na 

segunda fase da filosofia de Heidegger, tampouco percorrer a ampla totalidade de seus 

textos, mas sim registrar algumas das suas principais tendências de pensamento, 

consoantes aos propósitos de nossa pesquisa. Se a ambição desta pesquisa é questionar a 

temática da morte além de Ser e Tempo, ou seja, estendida no horizonte da viragem 

heidegerriana, interessa-nos identificar as diretrizes que nos permitem o adequado 

exame da questão. 

Com essa intenção, partiremos da leitura de Sobre o humanismo, não apenas 

porque nesse ensaio Martin Heidegger verbaliza a viragem de seu pensamento, mas 

especialmente porque nele se sugerem as linhas reflexivas que conferem unidade à 

filosofia heideggeriana posterior a Ser e tempo e aos escritos que lhe são imediatamente 

associados sob o ponto de vista da analítica existencial. Inicialmente, portanto, 

registraremos as perspectivas indicadas em Sobre o humanismo, para então nos 

lançarmos à busca de suas articulações em um pensamento que se postula além da 

metafísica, do subjetivismo e do universo da técnica moderna, anunciando o 

pertencimento originário entre ser e humanidade. 

Em Sobre o humanismo, Heidegger demarca as distinções entre sua proposta 

filosófica e o intitulado humanismo ocidental, estabelecido nos círculos da subjetividade 

desenvolvida na história da metafísica, dos gregos antigos – especificamente a partir de 

Platão e de Aristóteles – aos pensadores do século XX (1983, p. 157-162). 
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Segundo o filósofo, o pensamento metafísico ocidental, pleiteando teorizar 

acerca do ser, desvia-se crescentemente para a descrição dos entes, ou seja, transfere-se 

integralmente para o plano discursivo ôntico, renunciando à questão da verdade do ser 

e, consequentemente, ignorando o dado fundamental e originário de que o homem 

pertence à essência do ser, quer dizer, de que a humanidade desdobra seu ser em sua 

essência a partir do apelo, da convocação do ser. Concebendo o ser humano em um 

nível exclusivamente ôntico, estritamente como um ente situado na totalidade dos entes, 

a metafísica conceitua o homem em sua animalitas, pressupondo como evidente e 

suficiente a constatação de uma natureza humana universal, definida nos termos de uma 

animalidade racional. Confeccionam-se, nesse sentido, diferentes discursos no seio da 

antropologia filosófica, todos eles, porém, delimitados por pontos de vista fixos acerca 

da natureza, da história, do mundo, a saber, enredados unicamente no ente em sua 

totalidade. As teses clássicas da antropologia filosófica, malgrado sua diversidade e suas 

diferentes conotações, classificam a natureza humana como organismo animal acrescido 

da racionalidade, da pessoalidade e da imortalidade. 

Distinguindo sua analítica existencial das correntes existencialistas vigentes no 

século XX, particularmente da filosofia sartriana que, com sua proposição de um 

humanismo autêntico e radical, reivindica para si a ruptura radical com o viés 

substancialista das tradicionais definições de natureza humana, Heidegger não hesita em 

posicioná-las nos domínios discursivos da própria metafísica. Os cânones metafísicos 

determinam a relação entre essência, entendida como possibilidade, e existência, 

concebida como realidade efetiva, sendo esta última a realização, plena ou não, da 

primeira. A concepção de uma natureza humana universal condiciona os seres humanos 

individuais que, em sua existência, encontram suas possibilidades na realização em 

diferentes graus de sua substância prévia, aproximando-se mais ou menos da 

plenificação de sua essência. Essa anterioridade da essência em relação à existência é 

recusada pela filosofia de Jean-Paul Sartre, desenvolvida sob parcial influência da 

analítica existencial heideggeriana. 

Pontualmente em seu texto O existencialismo é um humanismo (2004, p. 195-

255), Sartre inverte os termos da relação, afirmando que a existência precede a essência. 

Para tanto, parte da crítica aos limites do ateísmo filosófico iluminista, instaurado no 

século XVIII, que suprime a noção de Deus sem, contudo, assumir as consequências 

necessárias dessa elisão, especialmente a rejeição a uma conceituação de natureza 
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humana. Afinal, segundo esse filósofo, a tese de uma essência humana, de teor 

substancialista, repousa em especulações criacionistas, para as quais os seres humanos 

individuais recebem sua natureza de um artífice supremo, Deus, exteriorizando, 

portanto, um conceito da inteligência divina que rege suas vidas. Para Sartre, a remoção 

da hipótese de um Deus criador, então, implica a dissolução da base sobre a qual se 

elevam teorias acerca de uma humanidade universal e previamente concebida ou, se 

preferirmos, não se sustenta a concepção de que a essência antecede e determina a 

existência. Em outras palavras, se Deus não existe, não há uma natureza humana ou um 

destino antecipadamente estabelecido para a vida dos seres humanos, quer dizer, o 

homem inicialmente não é nada, está condenado à liberdade de fazer a si próprio nas 

escolhas que efetua ao longo de sua existência. As escolhas dos seres humanos, 

portanto, não se confinam a um campo preliminarmente determinado por uma suposta 

natureza humana universal, consistindo, isto sim, na liberdade com a qual o homem é 

autor de seu próprio ser. 

Ainda que sejam nítidas as tangências do existencialismo sartriano com a 

analítica existencial heideggeriana, Heidegger faz questão de esclarecer a distinção 

fundamental entre a orientação do seu pensamento e a concepção do filósofo francês. 

Afirma, nesse sentido, que a inversão sartriana não projetou sua filosofia para o exterior 

do humanismo tradicional e das teorizações metafísicas. Ao inverter a posição dos 

termos definida pelo discurso filosófico convencional, substituindo a proposição de que 

a essência antecede a existência pela asserção de que a existência precede a existência, 

Sartre efetua um movimento que não supera as fronteiras do humanismo ocidental e 

metafísico. Pois, observa Heidegger, mantém-se na esfera do subjetivismo, uma vez que 

situa o ser humano como condição de possibilidade do próprio ser. Desse modo, o 

existencialismo do filósofo francês prolonga o esquecimento metafísico do ser, ao 

silenciar sobre a relação originária de pertencimento recíproco entre ser e humanidade. 

Para Heidegger, o equívoco do humanismo metafísico, incluída a filosofia 

sartriana em seus domínios, está em considerar o ser como um produto da humanidade, 

em conceber o ser na pressuposição da subjetividade humana. Esse subjetivismo não se 

sustenta na própria lógica metafísica, posto que o ser é fundamentalmente mais amplo 

do que todos os entes, do que a totalidade dos entes, e, sendo assim, do que o próprio 

ser humano. Com isso, as teorias filosóficas não atingem a verdade do ser – sequer 
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realmente perscrutado por essas concepções –, a clareira na qual se manifesta a 

humanidade em seu projeto aberto ao ser. 

Dedicado à demonstração de que sua analítica existencial não se situa nos 

moldes subjetivistas, diferenciando-se, portanto, qualitativamente dos discursos da 

antropologia filosófica e do existencialismo, Heidegger enfatiza que, em Ser e tempo, o 

exame da estrutura existencial humana, do ser-aí, reconhecia o homem como ser que 

ec-siste em sua humanidade requisitada pelo ser. Não se trata de denunciar a falsidade 

das proposições humanistas acerca do ser humano, mas sim de revelar que elas, 

omitindo a relação originária entre ser e humanidade, não alcançam propriamente a 

posição humana em sua in-sistência na verdade do ser. 

Neste ponto, explicita-se o sentido da viragem, a tentativa de superação da 

própria analítica existencial com o pertinente posicionamento da humanidade na clareira 

do ser, conforme podemos notar na reprodução deste trecho: 

 

A ec-sistência, pensada ec-staticamente, não se cobre, nem 

quanto ao conteúdo, nem quanto à forma, com a existentia. Ec-

sistencia significa, sob o ponto de vista do seu conteúdo, estar 

exposto na verdade do ser. Existentia (existence) quer, ao 

contrário, dizer actualitas, realidade efetiva, à diferença com a 

pura possibilidade da ideia. Ec-sistencia nomeia a determinação 

daquilo que o homem é no destino da verdade. Existentia 

permanece o nome para a efetivação daquilo que o homem é, 

enquanto se manifesta em sua ideia. A frase “O homem ec-siste” 

não responde à pergunta se o homem efetivamente é ou não, mas 

responde à questão da “essência” do homem. Costumamos 

levantar essa questão inadequadamente, quer perguntemos pelo 

que é o homem, quer perguntemos quem é o homem. Pois no 

quem? e no quê? já temos em vista algo que possui o caráter de 

pessoa ou de objeto. (1983, p. 156). 

 

Assim, se em Ser e tempo a analítica existencial recusa a pergunta pelo quê e 

adota como ponto de partida a pergunta pelo quem, Heidegger, em Sobre o humanismo, 

rejeita ambas, pois reconhece que a indagação pelo quem confina-se a um procedimento 

intelectual que opera com as noções polarizadas de sujeito e de objeto, de subjetividade 

e de objetividade, características da descrição ôntica da realidade – inadequadas ao 

pensamento que se pretende na verdade do ser
33

. Em sentido rigoroso, o homem não é o 

                                                 
33

 Cumpre reforçar que a carta Sobre o humanismo consiste tanto em uma justificativa da analítica 

existencial de Ser e tempo quanto no reconhecimento de suas limitações no tocante à investigação do ser. 

Nesse contexto, a observação heideggeriana referente ao resíduo subjetivista presente na pergunta pelo 
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existente, mas o ec-sistente, originariamente postado na relação com o ser, à própria 

forma como o ser se destina em sua história, exposto à verdade do ser
34

. O homem, 

afirma o filósofo, é o pastor do ser, e existe em sua verdade ao habitar na linguagem, 

entendida não como uma capacidade ou propriedade humana, mas sim pensada em sua 

correspondência com o ser. 

Nesse sentido é que, nas primeiras linhas de Sobre o humanismo (1983, p. 

149), o filósofo comunica a necessidade de ingressarmos na essência do pensamento – 

posteriormente apresentada como sendo a retomada ou recuperação do pensamento 

originário, grego, em um novo recomeço. Penetrar a essência do pensamento significa 

romper o círculo da interpretação técnica do pensar, cujas raízes manifestam-se nas 

filosofias de Platão e de Aristóteles, e cujo desfecho se encontra na supremacia 

contemporânea da cibernética. Essa caracterização teórica e técnica do pensar procura 

suas justificativas no interior das ciências modernas, procedimento que incide no 

abandono da essência do pensamento, do ser como elemento primordial do pensar. 

O que Heidegger propõe é a radicalidade do pensar, um movimento de 

pensamento que ultrapasse os marcos da lógica e encontre a vinculação originária da 

essência do ser com a essência do ser humano. Nesse pensamento originário, radical e 

profundo, o ser tem acesso à linguagem, a casa do ser, e na habitação do ser mora o 

homem, sendo que poetas e pensadores realizam a vigília dessa habitação. Desponta, 

neste momento, a proposta de um pensar além da ciência, da lógica e da filosofia – esta 

entendida como metafísica -, plenamente aberto à dimensão poética, apropriada è 

revelação da clareira do ser. 

A retomada de um pensamento a partir de suas origens anteriores à lógica, à 

metafísica e à ciência traz à tona um tema sobre o qual Heidegger versou nos escritos de 

sua primeira fase, notadamente em Ser e tempo e em Que é a metafísica?, a saber, a 

                                                                                                                                               
quem do ente humano não deve ser recepcionada como absoluta rejeição à questão ou mesmo, em sentido 

amplo, à analítica existencial.   Pronuncia-se, dessa forma, a mudança de perspectiva do filósofo, na qual 

o ser-aí revelado pela analítica existencial é retirado do plano principal das reflexões de Heidegger acerca 

do ente humano, pensando-se, a partir de então, a essência humana prioritariamente sob o ponto de vista 

do seu pertencimento ao ser em suas destinações históricas. 
34

 Como podemos notar, a utilização do termo ec-sistência (Ek-sistenz ou Ex-sistenz) em vez de existência 

(Existenz) explica-se pelo pela preocupação de Heidegger em diferenciar o significado que existência 

recebe em sua filosofia de sua acepção tradicional na metafísica – tema sobre o qual explanamos no 

capítulo anterior –, bem como seu interesse em distanciar-se das vertentes filosóficas existencialistas do 

século XX. Esse cuidado do filósofo procede, sobretudo, do fato de Ser e tempo ter sido assimilado, por 

muitos leitores, como um texto situado no interior da filosofia tradicional. Feito esse esclarecimento, 

registramos que, neste trabalho, continuaremos empregando o termo existência, entendido, é claro, no 

universo filosófico heideggeriano. 
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confluência primordial entre ser e nada.  Respondendo, em Sobre o humanismo, às 

solicitações para que redigisse um tratado de ética ou, em outros termos, à observação 

de que Ser e tempo não contém um direcionamento ético para as condutas humanas, o 

filósofo procede a um rápido recuo aos pensadores gregos originais, os chamados pré-

socráticos, ressaltando que em pensadores como Parmênides e Heráclito não se 

discriminam ontologia e ética como áreas específicas do saber, dado que seu 

pensamento associa-se visceralmente à physis, examinando-a em uma amplitude jamais 

restabelecida pelos posteriores discursos filosóficos. Segundo o filósofo, esse pensar 

originário, mais rigoroso do que o pensamento teórico e conceitual, pensa apenas o ser, 

deixando que o ser seja, cultiva a casa do ser para em seu seio habitar a humanidade 

(1983, p. 170-173). 

Noções como bem e mal, prossegue Heidegger, manifestam-se na clareira do 

ser, no conflito do próprio ser em sua imanente relação de reciprocidade com o nada. 

Contrariamente ao que é postulado pela subjetividade da metafísica, a negatividade não 

deriva de uma operação intelectual e não provém do sujeito humano – do mesmo modo 

que, conforme anotamos anteriormente, o ser não é colocado pela humanidade. O ser-aí 

nadifica enquanto essência na qual o homem existe no pertencimento ao ser, pois o nada 

desdobra-se no ser, nadifica no ser. 

Quanto a esse ponto, Heidegger conclui, então, que não é essencial o 

estabelecimento de regras morais que prescrevam as ações humanas, uma tábua 

prefixada de valores éticos capaz de regular as relações entre os seres humanos. Um 

ordenamento dessa natureza, quando muito, pode oferecer aos homens certa estabilidade 

e amparo em sua indigência sob o predomínio contemporâneo da técnica. Fundamental, 

afirma o filósofo, é se encontrar o caminho para morar na verdade do ser, mediante um 

pensamento futuro que não será mais filosofia – aqui, convém repetir, especificamente 

definida como sinônimo de metafísica. 

Essa imersão em um novo recomeço para o pensamento confronta-se com a 

consumação da metafísica moderna em sua configuração técnica e cibernética, e sua 

ameaça à essência humana, ao mesmo tempo que é por ela ensejada. Na conclusão do 

esquecimento do ser com a primazia da técnica, a linguagem se extravia de sua 

condição originária, absorvida pelo cálculo e pela representação estabelecidos na 

confluência do universo da subjetividade com a incondicional objetivação da totalidade 

dos entes, a pretensão humana de domínio sobre os entes. A linguagem enreda-se na 
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chamada opinião pública dos tempos modernos, não sendo mais, então, o advento 

velador-iluminador do ser.  

Nesse contexto, o ser humano é incapaz de experimentar o habitar da 

linguagem na proximidade do ser, caracterizando-se a apatridade do homem moderno. 

A pátria humana, segundo Heidegger, é a manifestação da humanidade na história do 

ser, sendo que, na atualidade, o homem encontra-se desalojado de sua relação 

primordial com o ser, em um desterro engendrado pelo destino do mundo sob a 

supremacia da técnica. O mundo regido pela técnica é o destino ontológico da verdade 

do ser, isto é, insere-se como etapa conclusiva do curso histórico da metafísica que, 

desde suas origens, declina do pensamento vinculado ao ser, consolidando-se 

progressivamente como a descrição exclusiva da realidade ôntica. Entendido, nessa 

supremacia técnica, como o senhor do ente, o ser humano vive o seu exílio em relação 

ao ser. 

Com essa leitura de Sobre o humanismo, apontamos, então, algumas 

orientações assumidas por Heidegger na segunda fase de sua filosofia, identificando as 

linhas norteadoras das reflexões desenvolvidas no interior da chamada viragem 

heideggeriana. Os temas e as tendências que adquirem relevo nesse movimento de 

pensamento – em alguma medida, convém destacar, presentes ou, pelo menos, 

prelineados nos textos heideggerianos da primeira fase – podem ser esquematicamente 

assim expostos: 

● O eixo da investigação acerca do ser transfere-se do ser-aí, a analítica 

existencial priorizada em Ser e tempo, para a história do ser com suas manifestações 

epocais. 

● O ser humano é pensado em sua correspondência às destinações do ser, 

essencialmente postado na clareira do ser. 

● A metafísica, trajetória filosófica de esquecimento do ser, encerra-se na 

técnica como modo de ser da época contemporânea. 

As discussões acerca da técnica assumem posição nuclear nessa etapa do 

percurso heideggeriano, à medida que o filósofo constata seu domínio na era moderna 

como a consumação do longo itinerário metafísico do esquecimento do ser, contendo 

em si a ameaça à essência humana e, simultaneamente, a possibilidade de restauração 

do homem na clareira do ser, mediante o anúncio de um pensamento que supere a 
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filosofia, a lógica e a ciência, incorporando em si as dimensões originárias e poéticas do 

pensar. 

Portanto, interessa-nos, neste momento, sobrelevar as relações de continuidade 

que, segundo Heidegger, perpassam as origens da filosofia, o desenvolvimento da 

metafísica, o advento das ciências e a conformação técnica do mundo contemporâneo, 

configurações epocais devidamente articuladas na história do ser. 

 

2.2 A consumação da metafísica na primazia da técnica moderna 

 

Nas conferências O que é isto, a Filosofia? e O fim da filosofia e a tarefa do 

Pensamento, pronunciadas, respectivamente, nos anos de 1955 e 1964, encontramos 

uma espécie de exposição sumária da história do ser em seu esquecimento na 

metafísica, com a sua consumação na moderna supremacia da técnica. 

Em O que é isto, a filosofia? (1983, p. 7-24), o título da conferência revela 

imediatamente a temática examinada, ou seja, a busca pela compreensão da essência da 

filosofia. Entretanto, convém esclarecer que não se trata, para Heidegger, de recorrer ao 

elenco de definições filosóficas apresentadas ao longo da história formal do pensamento 

ou de simplesmente reunir enciclopedicamente as opiniões construídas pelos filósofos 

acerca do tema. Um empreendimento desse tipo, observa o filósofo, poderia resultar em 

um complexo discurso conceitual, incapaz, porém, de nos dizer algo verdadeiramente 

significativo sobre a natureza da filosofia, permanecendo necessariamente em condição 

de exterioridade ao pensamento filosófico. Uma definição puramente formalizada da 

filosofia não a alcança em sua originária correspondência ao apelo do ser. 

A tentativa de encontrar a essência da filosofia exige que seu autor penetre a 

própria filosofia, projete-se na interioridade do pensamento filosófico, com o 

estabelecimento de uma relação dialógica com a tradição filosófica e seus pensadores. O 

diálogo com os filósofos da tradição não se esgota na apreensão ou mesmo no 

questionamento de suas teses, tencionando, isto sim, corresponder àquilo pelo qual os 

diversos filósofos são invariavelmente interpelados, a saber, o ser do ente. A resposta à 

pergunta o que é isto, a filosofia? é, sobretudo, uma correspondência ao apelo do ser do 

ente. Em sentido mais amplo, a busca pela essência da filosofia equivale ao esforço para 

se colocar no caminho da filosofia, ou melhor, para corresponder ao princípio para o 

qual aponta o caminho da filosofia: o ser do ente. 
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Porém, lembra o filósofo, nós, humanos, apesar de residirmos originariamente 

na correspondência com o ser do ente, não estamos frequentemente dispostos a escutar o 

apelo do ser, e ainda mais raramente escutamos a interpelação do ser nos tempos 

modernos, regidos pela técnica. Situamo-nos na história do ser como esquecimento no 

desenrolar da metafísica, fenômeno que alcança seu paroxismo na técnica moderna. 

Contudo, é pertinente notar que esse encobrimento metafísico do ser não se processa à 

revelia do próprio ser;  ao contrário, exprime a destinação do ser em seu dar-se 

histórico, motivo pelo qual Heidegger afirma que a filosofia permanece, a despeito de 

seu declínio na esfera ôntica, em sua correspondência ao ser do ente. Sob esse prisma, 

estaremos capacitados à compreensão da asserção heideggeriana de que, ingressando no 

sentido original da questão sobre a essência da filosofia, trilharemos o caminho que 

conduz do antigo mundo grego até nós e para além de nós. 

O itinerário do esquecimento metafísico do ser deve ser delineado em suas 

diretrizes básicas, para que possamos apreender a importância crescente que o tema da 

técnica assume no pensamento de Heidegger. Sendo assim, mostra-se útil a elaboração 

de uma pergunta que orientará a sequência de nossa explanação acerca dessa temática:  

● Como se sustenta discursivamente a afirmação heideggeriana de que a 

moderna era da técnica consuma o esquecimento do ser e exaure as possibilidades da 

metafísica? 

As razões pelas quais formulamos tal questão tornam se mais evidentes à luz 

de algumas ponderações de Heidegger em sua conferência O fim da metafísica e a 

tarefa do pensamento (1983, p. 65-83). Nesse ensaio, Heidegger declara o fim da 

filosofia como consumação da metafísica no predomínio das ciências direcionadas à 

técnica, acrescentando que esse desfecho estabelece a hipótese de um novo começo 

como a tarefa do pensamento. Meditando sobre essa situação, o filósofo apresenta duas 

questões (1983, p. 71): 

● Em que medida entrou a filosofia, na época atual, em seu estágio final? 

● Que tarefa permanece ainda reservada para o pensamento no fim da 

filosofia?  

Esses questionamentos indicam as direções fundamentais e articuladas do 

pensamento de Heidegger em sua segunda fase, a saber, a interpretação da história da 

metafísica e o projeto de sua superação pelo pensamento do ser. Neste momento, 

permaneceremos nas considerações de Heidegger a respeito da primeira pergunta. 
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Diante dessa interrogação, o filósofo argumenta que o estágio final da filosofia consiste 

no viés científico com o qual a humanidade realiza-se na práxis social, sendo essa 

concepção científica de natureza cibernética, isto é, técnica. A técnica moderna rege as 

ações humanas sobre a natureza, o mundo, os entes em sua totalidade, ou seja, as 

múltiplas relações modernas são regidas pela técnica, que se expande pelo conjunto das 

manifestações planetárias e determina a posição humana em seu interior. 

Nesse contexto, a verdade científica, rigorosamente associada à técnica, 

corresponde à eficiente produção de efeitos, concretizadas nas intervenções humanas 

sobre o meio natural e na organização das relações sociais, sendo estas, por sua vez, 

instrumentalizadas por um pensamento que simplesmente representa e calcula. O fim da 

filosofia, então, é experimentado como o triunfo de um equipamento controlável em um 

mundo técnico-científico, no qual a teoria moderna é destituída de profundidade 

ontológica, confinando-se ao plano ôntico e à suposição de domínio humano sobre a 

totalidade dos entes. 

Diante dessa constatação, é necessário clarificar a natureza dos laços que 

associam filosofia, ciência e técnica em uma unidade processual do esquecimento do 

ser, e, nesse sentido, o parágrafo seguinte, extraído de O fim da filosofia e a tarefa do 

pensamento, é suficientemente sugestivo:  

 

Fim é, como acabamento, a concentração nas possibilidades 

supremas. Pensamos essas possibilidades de maneira muito estreita 

enquanto esperamos o desdobramento de novas filosofias do estilo 

até agora vigente. Esquecemos que já na época da filosofia grega se 

manifesta um traço decisivo da filosofia: é o desenvolvimento das 

ciências em meio ao horizonte aberto pela filosofia. O 

desenvolvimento das ciências é, ao mesmo tempo, sua independência 

da filosofia e a inauguração de sua autonomia. Este fenômeno faz 

parte do acabamento da filosofia. Seu desdobramento está hoje em 

plena marcha, em todas as esferas do ente. Parece a pura dissolução 

da filosofia; é, no entanto, precisamente seu acabamento. (1983, p. 

72). 

 

No início desse trecho, Heidegger indica que o fenômeno denominado de fim 

da filosofia não é sinônimo de obtenção da sua perfeição ou de seu definitivo 

aprimoramento mediante o progresso conceitual das elaborações metafísicas. O fim da 

filosofia reside, isto sim, no encontro com os limites de suas possibilidades, desvelados 

com o surgimento e a expansão das práticas científicas na modernidade. Ao invés de um 

hiato dissociante entre o curso especulativo da filosofia e a emergência dos modernos 
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saberes científicos, afirma-se, sob o viés heideggeriano, a estreita continuidade entre 

ambos, no horizonte do desvelamento do ser em seu esquecimento. É certo que a 

consolidação dos métodos e das teorias científicas assinala sua emancipação em face 

aos tradicionais discursos filosóficos, porém, igualmente correto é identificar a 

proveniência da autonomia alcançada pela ciência no interior da própria filosofia, desde 

suas origens gregas. A ciência moderna, bem como a expansão da técnica na regência 

da totalidade dos entes, é o desdobramento da dinâmica metafísica que, inicialmente 

indagando sobre o ser do ente, projeta-se para o subjetivismo e absorve-se pela 

delimitação da realidade ôntica. 

Essa origem da ciência na filosofia é relatada com maiores detalhes em Que é 

isto, a filosofia?, no movimento com o qual o filósofo procura penetrar a tradição 

filosófica, empenhado em atingir a essência da filosofia. Em sua busca por um caminho 

que viabilize a indagação no núcleo do pensamento filosófico, Heidegger encontra a 

densidade primitiva do vocábulo philosophía (1983, p.16-17), sublinhando sua 

relevância para o problema examinado, importância singular que, para o filósofo, 

justifica-se por sua imanência à língua grega, a única que consiste no próprio logos. 

Quando estamos diante de um termo grego, prossegue Heidegger, não nos defrontamos 

com uma simples enunciação verbal ou a expressão figurada de algo: estamos diante da 

coisa mesma, sem a presença de mediações. 

Philosophía procede de philósophos, sendo que este termo teria sido uma 

criação de Heráclito, nomeando aquele que fala em correspondência e harmonia com o 

logos, fala como o logos, revelando recíproca disponibilidade entre o logos e aquele que 

fala. Em Heráclito, o pensamento não opera com conceitos classificatórios, não se 

discriminam os entes em suas quididades, pois o “um é tudo”, ou seja, o ser recolhe o 

ente, é o ente, o logos. Heráclito, assim como Parmênides, não é um filósofo, na 

acepção que receberia esse vocábulo a partir de Sócrates e Platão, pensadores estes com 

os quais se desfaz a harmonia originária, em um movimento que substitui o acordo 

original pela aspiração ao saber, a busca pelo ente no ser. 

Nesse sentido, afirma Heidegger, as especulações socráticas, platônicas e 

aristotélicas inauguram a filosofia ao se conduzirem pela pergunta que é o ente?, a 

indagação acerca da quididade dos entes, que recebe na teoria das ideias de Platão sua 

primeira resposta sistemática e complexa. Dos tempos de Platão e Aristóteles à época 

contemporânea, a despeito das diversas matizações conceituais processadas ao longo da 
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cultura filosófica ocidental, a filosofia permanece a mesma, à medida que, perscrutando 

crescentemente o ente e encobrindo a diferença ontológica, afasta-se do pensamento 

originário do ser e constrói discursos conceituais e operatórios acerca da totalidade dos 

entes, sendo os saberes científicos a conclusão discursiva e prática desse conhecimento 

ôntico. 

Em Que é isto, a filosofia?, Heidegger, portanto, não se restringe a indicar a 

proveniência da filosofia entre os antigos gregos, pronunciando a radical asserção de 

que a filosofia é essencialmente grega e determina o curso da história ocidental. O 

Ocidente e a Europa são, em sua história, originariamente filosóficos, o que implica a 

constatação heideggeriana de que a era atômica, técnica e cibernética, em sua 

confluência com a ciência e sua apropriação da natureza, estende o mundo moderno no 

trajeto da filosofia, ou melhor, trata-se da consumação do itinerário filosófico e 

metafísico em seu esquecimento do ser. 

 

2.3 A interpretação heideggeriana de Nietzsche: o pleno esquecimento do ser 

 

A compreensão dessas teses heideggerianas acerca da consumação da filosofia 

sob a figura moderna da técnica e das novas possibilidades abertas para o pensamento 

recebe sua sustentação pertinente no exame de suas leituras dos escritos do filósofo 

Friedrich Nietzsche (1844-1900), que exerce notória repercussão em suas ponderações 

sobre a história do ser e seu esquecimento no curso da metafísica. Articulando o 

conceito nietzschiano de vontade de poder e a primazia da técnica no mundo moderno, 

Heidegger identifica Nietzsche como o último pensador da metafísica, o filósofo que 

completa o esquecimento da pergunta sobre o ser e a saturação dos recursos discursivos 

e significativos do pensamento filosófico ou metafísico. 

Nota-se, nessa classificação de Nietzsche como pensador situado no interior da 

metafísica – precisamente como aquele que exprime seu esgotamento, sem, contudo, 

superá-la –, a originalidade da apropriação heideggeriana do legado da obra desse 

filósofo do século XIX. Afinal, Nietzsche se notabiliza no ambiente filosófico 

contemporâneo por suas críticas veementes aos fundamentos da civilização ocidental e 

por seu posicionamento declaradamente contraposto à tradição cultural de linhagem 

socrático-platônica. Dito de outra forma, Nietzsche define-se como adversário 

implacável do pensamento metafísico, e a recepção de seus textos no cenário filosófico 
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contemporâneo, efetuada em um arco interpretativo cujos extremos são a plena 

aceitação e a recusa completa de suas ideias, tende à ratificação dessa condição 

pronunciada pelo próprio filósofo. 

Portanto, a singularidade da afirmação heideggeriana de que Nietzsche é um 

expoente da metafísica – precisamente o último metafísico – exige-nos, como condição 

inicial para sua explicitação, a reafirmação e a especificação do significado que o termo 

metafísica recebe no pensamento de Heidegger, consideravelmente distinto de sua 

conceituação predominante na tradição filosófica.  

Para esse filósofo, a metafísica não se resume a uma disciplina do saber 

filosófico dedicada à especulação sobre a realidade presumivelmente situada além dos 

domínios da experiência, ou seja, não se define estritamente pela investigação daqueles 

que, ao longo da história, tornaram-se seus temas clássicos, a imortalidade da alma, a 

existência de Deus e a essência do mundo. Tampouco a metafísica é sinônimo de um 

pensamento acerca da causa primeira de tudo o que existe ou que recorta a realidade em 

níveis distintos, articulados e hierarquizados, o plano suprassensível, composto por 

seres eternos e imutáveis, e a esfera do devir, com suas incessantes transformações. 

Heidegger reconhece essas manifestações da metafísica, dominantes em seu percurso, 

mas não as assume como sendo a sua essência, concebendo-as, isto sim, no horizonte da 

história do ser, que se destina, em seu velamento e desvelamento, na forma do seu 

esquecimento. Assim, na concepção heideggeriana, a metafísica consiste no trajeto em 

que o pensamento desvia-se crescentemente do ser, em direção ao ente enquanto tal, 

cumprindo-se, nesse percurso, o esquecimento da diferença ontológica entre ser e ente, 

com o qual o ser torna-se inicialmente concebido como um ente entre outros, o ente 

supremo, desaparecendo, por fim, das problematizações filosóficas absorvidas na 

circunscrição ôntica da realidade.   

Dessa forma, mesmo os discursos que não concernem diretamente a um 

dualismo ontológico de proveniência platônica, estruturado na cisão entre níveis 

distintos da realidade, são classificados por Heidegger como construções metafísicas, 

uma vez que descrevem unicamente a verdade dos entes e implicam o abandono do ser. 

Nesses termos é que Heidegger identifica os escritos de Nietzsche nos círculos da 

metafísica, entendendo que esse filósofo completa o esquecimento do ser no 

desaparecimento da própria pergunta pelo sentido do ser. Sob esse ponto de vista, a 

filosofia de Nietzsche, ao recusar a legitimidade da interrogação filosófica pelo ser 
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diante da assunção dos entes em seu conjunto – com seu devir regido pela vontade de 

poder e compreendido como a totalidade do real –, realiza a consumação da metafísica 

como esquecimento do ser
35

. 

Nesse sentido, observamos que Heidegger não estuda Nietzsche ao modo de 

quem está diante de um filósofo completamente isolado e original, tampouco postula 

simplesmente compreender as principais teses nietzschianas em si mesmas. Heidegger 

procura estabelecer um diálogo com um pensador que, segundo ele, ocupa posição 

importantíssima na história do ser e no movimento da metafísica. Elucidativa a esse 

respeito é a passagem seguinte – retirada do segundo volume dos escritos de Heidegger 

sobre Nietzsche –, quando o filósofo discorre sobre sua interpretação do niilismo em 

Nietzsche: 

 

Pois queremos pensar inteiramente o pensamento nietzschiano 

sobre o niilismo como o saber de um pensador que pensa em 

direção à história do mundo. Tais pensamentos nunca são a 

mera opinião desse homem em particular; nem muito menos a 

tão citada “expressão de seu tempo”. Os pensamentos de um 

pensador do nível de Nietzsche são a ressonância da história do 

ser ainda não conhecida na palavra que o homem histórico fala 

como a sua “linguagem”. (2007, p. 31). 

 

 De acordo com Heidegger, a unidade da metafísica de Nietzsche se constrói na 

intersecção dos conceitos de niilismo, transvaloração de todos os valores até aqui, 

vontade de poder, além do homem e eterno retorno do mesmo (2007, p.28). É 

necessário, então, explanarmos sumariamente sobre a interpenetração dessas noções – 

sob a ótica heideggeriana, evidentemente –, para atingirmos a confluência, afirmada por 

Heidegger, entre vontade de poder e configuração técnica do mundo moderno, bem 

como a ameaça que tal realidade apresenta à essência humana. Para essa exposição, 

parecem-nos oportunas as vias da crítica nietzschiana ao platonismo e de seu esforço em 

romper com a moderna subjetividade de origem cartesiana, enfatizando 

antecipadamente, porém, que, segundo Heidegger, Nietzsche permanece nos limites da 

                                                 
35

 A interpretação heideggeriana da filosofia de Nietzsche é bastante controversa, questionando-se, 

sobretudo, a legitimidade de sua apropriação das noções centrais que percorrem os textos nietzschianos, o 

que incidiria, para muitos, em distorções conceituais do pensamento desse filósofo do século XIX. Diante 

disso, é imprescindível esclarecer que, em consonância com os propósitos desta pesquisa, não 

pretendemos nos imiscuir nos debates acerca dos possíveis equívocos e acertos da leitura que Heidegger 

efetua dos textos nietzschianos. Importa-nos, isto sim, identificar a importância que os estudos 

heideggerianos sobre Nietzsche assumem no delineamento de suas reflexões sobre a metafísica, o 

esquecimento do ser e a técnica moderna. Em linguagem direta, interessa-nos o Nietzsche de Heidegger. 
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metafísica tanto quanto exprime o paroxismo da modernidade na história do 

esquecimento do ser. 

Heidegger declara que a sentença nietzschiana anunciando a morte de Deus 

sintetiza, para Nietzsche, o fim da metafísica e, como registraremos posteriormente, a 

instauração plena do niilismo. Em Nietzsche, o fim da metafísica corresponde à 

supressão do arcabouço conceitual suprassensível, projetado pela humanidade e 

discursivamente erigido pela filosofia de Platão como o mundo verdadeiro, cujos 

valores prescreveriam e orientariam as condutas humanas no mundo efetivamente 

vivido pelos seres humanos
36

. Essa esfera ideal e supostamente superior de realidade 

ofereceria sentido à realidade efetiva, ao mesmo tempo que a privaria de sua dignidade  

própria. Segundo Nietzsche, a dissolução dessa idealidade suprassensível ou, se 

preferirmos, a morte de Deus entregaria a humanidade a si mesma, quer dizer, na 

ausência de verdades eternas e de preceitos exteriormente fixados para a vida, o homem 

passaria a ser a referência exclusiva para o próprio homem. 

Essa criação de um mundo suprassensível e sua admissão como esfera plena de 

valor desdobra-se, para Nietzsche, de uma carência psicológica
37

 inicial da humanidade, 

alicerçada, por seu turno, na constatação da falta de unidade e de fito do devir ou, em 

termos mais enfáticos, da ausência de sentido da realidade, em face da qual a 

humanidade experimenta o profundo desamparo em sua existência. Nesse contexto, 

projeta-se a ilusão de um mundo conceituado como verdadeiro fundamento de toda a 

realidade, capaz, portanto, de sustentar a realidade efetiva e instável do devir ao qual 

pertencemos em nossa humanidade. Filosoficamente arquitetada pelos textos de Platão, 

essa doutrina hierárquica do mundo, que distingue metafisicamente dois planos de 

realidade articulados a partir da esfera suprassensível, estende-se culturalmente com a 

difusão e consolidação do cristianismo no Ocidente – motivo pelo qual o anúncio 

nietzschiano da morte de Deus sintetizaria o fim da metafísica. 

Para Nietzsche, essa projeção de valores supremos, na gestação de uma 

realidade ideal pelos seres humanos, corresponde à vontade de poder manifesta, 

inicialmente, em sua própria negação pela humanidade, ou seja, como vontade de 

                                                 
36

 Depreende-se dessa posição nietzschiana sobre o fim da metafísica que, diferentemente do sentido que 

a palavra adquiriria em Heidegger, Nietsche a utiliza nos domínios de sua significação filosófica clássica. 
37

 Heidegger afirma que a palavra psicologia, no vocabulário nietzschiano, não é utilizada na acepção de 

uma ciência experimental psicológica ou na tipificação de personalidades humanas, possuindo, isto sim, 

dimensão antropológica de questionamento filosófico do homem em sua relação com o ente na totalidade 

(2007, p. 40-45). 
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impotência de um tipo de ser humano que renúncia ao poder e instaura uma tábua de 

moralidade situada além de si mesmo, a partir da qual esse homem, que se pretende 

bom, vive no interior da oposição entre bem e mal. Trata-se da ordem ética denominada, 

por Nietzsche, de moral dos fracos ou moral de rebanho, expressões que conduzem a 

crítica profunda desse filósofo à metafísica e à civilização ocidental, despontando em 

seu núcleo as noções de niilismo, transvaloração dos valores e vontade de poder. 

Heidegger destaca que, nos textos de Nietzsche, a palavra niilismo denomina 

essencialmente o movimento histórico ocidental no qual se esgota o domínio do plano 

suprassensível, ou seja, dissolve-se o mundo metafísico e seu universo de valores que, 

durante muitos séculos, amparavam o mundo factual do devir. Estamos, neste momento, 

perante o fenômeno niilista de desvalorização dos valores supremos na elisão de um 

mundo até então concebido como verdadeiro e fundamental, que comportava a 

plenitude do ser. Com sua supressão, resta o plano inseguro, instável e sem sentido do 

devir, dos entes destituídos de valor e no seio do qual se encontra o homem finalmente 

entregue a si mesmo, desamparado da antiga providência divina e de conceitos 

anteriormente considerados eternos (2007, p. 45-61). 

Se o niilismo abrange a totalidade desse processo, a saber, da construção do 

dualismo ontológico, fundado na vontade de impotência revelada pelo carecimento 

psicológico humano, ao desaparecimento da crença em um plano metafísico da 

realidade, a última expressão do niilismo, ou melhor, sua completa explicitação 

mediante a conclusão de seu movimento, é a assunção humana do devir como a 

totalidade do real – nada há além do mundo sem sentido em que vivemos. A construção 

do suprassensível equivale à elaboração do valor como uma meta a que nós, humanos, 

aspiramos, e, consequentemente, a descrença em um mundo metafísico estabelece a 

desvalorização dos valores supremos, ou seja, expõe a humanidade à constatação de que 

o devir realmente não se regula por princípios externos, não se dirige para a consecução 

de uma meta previamente determinada. Não há, então, sentido no devir; não há o para 

quê ou causa primeira de todos os acontecimentos do mundo; não há uma ordenação 

ética na qual circulamos nossa humanidade entre o bem e o mal. 

Na perspectiva nietzschiana, porém, o niilismo não é propriamente sinônimo de 

aniquilação e de destruição, estendendo-se na abertura para uma nova instauração de 

valores, não mais derivada da renúncia humana ao poder, sob a forma de impotência da 

vontade, mas sim a transvaloração de valores, enraizada no mundo realmente existente e 
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que não ultrapassa a realidade do próprio devir (2007, p. 61-65). Essa transvaloração 

dos valores tem seu autêntico protagonista na humanidade exposta à ausência de sentido 

do mundo e a si mesma, para a qual não há mais a hipótese de projeção de um universo 

moral em um plano metafísico, restando-lhe a potencialização do poder que 

verdadeiramente a move, a vontade de poder completamente revelada. 

A transvaloração dos valores, portanto, permanece circunscrita ao devir, com 

seu solo no ente em sua totalidade, a saber, não remete à ultrapassagem para o 

imaginário suprassensível, realizando-se e preservando-se na realidade efetiva e único 

mundo de fato existente, cujo caráter fundamental é nomeado por Nietzsche como 

vontade de poder. Na concepção nietzschiana, alerta Heidegger, o poder somente é 

poder excedendo constantemente a si mesmo, em sua absoluta disposição e explicitação 

a partir de um devir legado pelo completo declínio cosmológico dos valores supremos. 

Neste ponto, o niilismo aparece como a figura da vontade de poder, projetando a 

humanidade na fundamentação da totalidade do ente. 

A expressão vontade de poder não designa uma relação em que a vontade é 

mobilizada por um poder exteriormente situado; não se trata de uma relação entre 

termos originariamente separados, na qual a vontade ambiciona a meta que lhe seria 

externa, o poder. Vontade de poder constitui-se no pertencimento recíproco que une 

vontade e poder, termos indissociáveis no universo nietzschiano, sendo que a essência 

do poder é a vontade de poder, e a essência da vontade é a vontade de poder (2207, 

p.202). Em sentido inverso à negação da vontade de poder, que é a impotência, a 

essência plena do poder efetua-se como movimento contínuo de superpotencialização, 

sendo, então, o devir essa mobilização da vontade de poder, exposta na admissão de que 

a transvaloração de todos os valores implica o reconhecimento da inexistência de 

verdades eternas e fixas. 

Assim, o poder não possui metas dispostas em seu caminho, um ponto de 

chegada que assinalaria a conclusão de seu processo, algo que, afinal, seria 

incongruente com sua superpotencialização permanente, na qual o poder efetiva-se em 

constante circularidade como conservação e elevação. Nesse movimento circular e 

ininterrupto de conservação e elevação, a vontade de poder retorna sempre a si mesma, 

ou seja, trata-se do eterno retorno do mesmo no devir. Heidegger, neste momento, 

salienta que Nietzsche, embora renuncie deliberadamente à tradicional ideia de um ser 

eterno e subjacente ao conjunto de transformações do mundo em sua efetividade, 
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introduz a fixidez do ser na constância da vontade de poder, o eterno retorno sob sua 

conservação e elevação, seu incessante vir a ser (2007, p. 214-221). 

O niilismo de um mundo sem sentido e, simultaneamente, liberado dos 

aparatos conceituais da ilusória esfera suprassensível, portanto, absolutamente disposto 

à vontade de poder, exige uma humanidade significativamente diferente daquela que 

cedeu à impotência na projeção de supostas verdades metafísicas: requisita-se o que 

Nietzsche define como além do homem (Übermensch). Esse além do homem 

nietzschiano não significa a expansão e o aprimoramento da humanidade até então 

existente, ou seja, uma modificação substancial, inscrita, porém, em uma linha de 

continuidade com o ser humano de todas as épocas. Do mesmo modo não estamos 

diante de um ideal de humanidade pelo qual se devem nortear as ações humanas no 

mundo. Trata-se, na realidade, de uma vigorosa inflexão requisitada pela vontade de 

poder, que reivindica o além do homem como ente mobilizado para o domínio sobre a 

Terra. 

O além do homem é uma nova humanidade que, assumindo a si própria na 

constatação da ausência de fito do devir, se comporta em relação aos entes no horizonte 

aberto pela vontade de poder, dispondo-se à instauração de valores na 

superpotencialização do poder e no controle sobre os entes em sua totalidade. 

Confronta-se, neste ponto, a clássica conceituação antropológica da metafísica que, em 

que pesem suas várias matizações, delimita a natureza humana em sua racionalidade – o 

homem como ser racional. No niilismo do além do homem nietzschiano, a razão é, em 

certo sentido, retirada do primeiro plano, sendo transferida para o interior da 

animalidade à qual, então, deve servir.  Esse além do homem é, desse modo, o eixo 

dinâmico da vontade de poder, corporificado em sua animalidade. 

Dissertamos, então, sucintamente sobre a forma como esses temas 

nietzschianos – niilismo, transvaloração de todos os valores até aqui, vontade de poder, 

eterno retorno do mesmo e além do homem – são interseccionados na recepção 

heideggeriana dos textos de Nietzsche. E o fizemos com o propósito de alcançar uma 

compreensão inicial de algumas questões filosóficas centrais nas reflexões 

desenvolvidas por Heidegger na segunda fase de seu pensamento, que podem ser assim 

enunciadas: 

● Em que medida o Nietzsche de Heidegger expressa a consumação da 

metafísica? 
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● Como se expressa, na história do ser e em sua destinação contemporânea, 

essa consumação? 

● Quais as relações entre o além do homem da vontade de poder e o 

antropocentrismo inaugurado com o início da metafísica moderna, especialmente pela 

subjetividade cartesiana? 

As considerações empreendidas até este momento nos permitem prelinear as 

respostas às duas primeiras indagações, bem como nos conduzem à identificação da 

pertinência da terceira questão, que nos exige, portanto, a digressão para as apreciações 

heideggerianas acerca das relações do pensamento nietzschiano com as origens da 

metafísica moderna, cuja figura exponencial é o filósofo francês René Descartes. Trata-

se de procedimento indispensável para o delineamento heideggeriano da história do ser 

como esquecimento metafísico do próprio ser, anulação da diferença ontológica, que se 

cumpre totalmente na vigência planetária da técnica moderna. 

Heidegger assinala que a metafísica moderna, mediante o ceticismo 

metodológico de René Descartes, instaura a primazia da subjetividade humana, 

posicionando a autoconsciência do sujeito humano como suporte do conhecimento 

verdadeiro e fundamento da certeza sobre a realidade dos entes (2007, p. 94-125). A 

subjetividade humana é traço distintivo e singular da filosofia moderna, não se 

encontrando explicitamente nas origens gregas da metafísica, embora remonte aos 

primórdios metafísicos no vasto terreno da história do ser
38

. Em sua primeira aparição, 

na Grécia antiga, a metafísica desenvolve-se em torno do seguinte problema filosófico: 

o que é o ente na totalidade?  

Heidegger declara que essa interrogação acerca do ente torna-se supérflua na 

cultura medieval cristã, uma vez que a doutrina criacionista, com seu plano divino da 

salvação, impõe o relato dogmático e teológico sobre o ser, os entes e o conjunto da 

realidade, expelindo antecipadamente as especulações rigorosamente filosóficas sobre 

essa temática. A época moderna, por seu turno, caracteriza-se pelo fato de que a 

humanidade traz para si a condição de ser homem em meio à totalidade do ente, 

emancipando-se em relação à sua anterior dependência perante os desígnios da 

                                                 
38

 Heidegger contrasta o sujeito cartesiano com a tese do pré-socrático Protágoras, de que o homem é a 

medida de todas as coisas, concluindo que, contrariamente ao que afirmam muitos comentadores, a 

sentença do pensador grego tem teor muito diferente da subjetividade moderna, dado que não propõe a 

ratificação dos entes a partir de um eu centrado em si mesmo. A afirmação de Protágoras, ressalta 

Heidegger, dever ser lida no contexto cultural grego, para o qual o homem pertence à região do 

desvelamento do ser (2007, p. 125-129). 
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providência e transferindo a ideia cristã de salvação para a criatividade humana liberada 

no mundo efetivamente vivido. Nessa retomada moderna da atividade propriamente 

filosófica, com sua projeção da humanidade para o centro do mundo, a pergunta sobre o 

método eleva-se ao plano principal das investigações metafísicas, ou seja, a questão 

filosófica fundamental não é mais o que é o ente?, sendo então substituída pela 

interrogação sobre o caminho adequado para o ser humano atingir, a partir de si mesmo, 

as verdades incontestáveis. 

Com o primeiro cogito cartesiano – ego cogito, ego sum –, entendido por 

Descartes como verdade inaugural que resiste ao exercício sistemático das dúvidas, o 

ser humano desponta como o ente cujo ser é indiscutível, convertendo-se não apenas em 

legítimo e exclusivo ponto de partida do conhecimento, como também no sujeito 

propriamente dito no conjunto da realidade. De acordo com a noção antropocêntrica de 

liberdade, delineada na subjetividade metafísica moderna, o ser humano é concebido 

como condição de possibilidade para o assenhoramento da própria humanidade e dos 

entes em sua totalidade. Heidegger, então, declara o vínculo entre a proposição 

cartesiana do sujeito humano e a noção nietzschiana de vontade de poder, ao ponderar 

que o controle humano sobre a natureza, metafisicamente proposto e possibilitado na 

filosofia de Descartes, encontra-se sob o influxo da vontade de poder e da liberação das 

faculdades humanas, consumando-se no atual domínio incondicionado sobre a Terra 

(2007, p. 129-144). 

Nesse sentido, a conceituação cartesiana de extensão e espacialidade da 

natureza – a noção dos entes como corpos extensos, em contraposição à substância 

pensante dos entes humanos – delimita, com a adoção da linguagem matemática, a 

objetividade da representação como pressuposto decisivo para o desenvolvimento da 

técnica moderna e da humanidade que lhe é simétrica – a saber, o além do homem 

nietzschiano. Heidegger, portanto, atribui condição precursora da metafísica cartesiana 

para o além do homem de Nietzsche, convocado pela maquinal economia moderna e 

pelo domínio incondicionado sob a vontade de poder. Ao discriminar substância 

pensante e substâncias extensas – com a qual a verdade é compreendida como certeza 

em que o homem está, de antemão, seguro de si mesmo –, Descartes unifica os 

múltiplos entes não humanos em objetos disponíveis para o sujeito humano ou, em uma 

expressão concisa, o subjetivismo moderno dispõe os entes ao controle humano. 
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É certo que Heidegger não abstrai as notáveis diferenças entre o subjetivismo 

de Descartes e o pensamento de Nietzsche, para concebê-los em uma unidade plena, 

que, de fato, não se sustentaria minimamente na leitura atenta desses importantes 

pensadores da filosofia ocidental. Mesmo porque, em consonância com a reflexão 

heideggeriana, Nietzsche e Descartes situam-se em destinos epocais distintos da história 

do ser e de seu esquecimento, o primeiro emergindo nos primórdios da metafísica 

moderna, e o segundo anunciando o fim das possibilidades da metafísica. Para 

Heidegger, é justamente a partir dessas diferenças, transcorridas sob as destinações do 

ser, que se revelam as relações de continuidade que articulam Nietzsche e Descartes.  

Sob esse prisma, a metafísica da vontade de poder mantém-se no espectro 

inaugurado pela metafísica cartesiana do sujeito.  De acordo com a concepção 

heideggeriana, aliás, o pensamento de Nietzsche volta-se contra o cartesianismo 

precisamente porque a filosofia de Descartes não teria situado suficiente e 

adequadamente o homem em sua condição de sujeito, tal como aconteceria, enfim, no 

além do homem como o primado incondicionado da humanidade. Nietzsche, então, 

incorpora e reelabora a posição metafísica de Descartes, identificando o cartesianismo 

como vontade de verdade, fenômeno que, para ele, seria uma manifestação da vontade 

de poder. 

Dessa forma, a metafísica realizada na filosofia de Descartes, com suas teses da 

subjetividade humana e da natureza como corpo extenso, representável e controlável, 

lança os fundamentos da moderna concepção de domínio humano sobre a totalidade dos 

entes, que se configura na expansão planetária da técnica e atinge sua expressão 

suprema no pensamento nietzschiano. Nos vínculos entre Descartes e Nietzsche, ou 

melhor, entre o ponto de partida da metafísica moderna e o seu acabamento, processa-se 

uma modificação que expõe o completo esquecimento do ser na filosofia nietzschiana: a 

substituição da consciência – a mente como realidade primeira e essência da 

humanidade – pelo pressuposto do corpo vital – a animalidade revelada no além do 

homem de Nietzsche. Em Descartes, o homem é substância pensante, racional, sujeito 

representador. Em Nietzsche, o homem é sujeito por impulso, por sua inserção na 

vontade de poder, na realidade de um devir movido por desejos e paixões.  Sendo assim, 

Heidegger sentencia que a metafísica de Nietzsche é a metafísica incondicionada da 

vontade de poder, do corpo, das pulsões. 
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 Feitas essas considerações, constatamos que, para Heidegger, a finalização da 

metafísica em Nietzsche, com seu pensamento enredado no devir definido pela vontade 

de poder, suprime os resquícios da escuta ao apelo do ser. Em sua inversão do 

platonismo, acompanhada pela transvaloração dos valores, a pergunta pelo ser, desde os 

primórdios da metafísica desviada para a descrição do campo ôntico, sequer é 

formulada. A filosofia de Nietzsche, portanto, não ultrapassa a metafísica – 

esquecimento do ser, em Heidegger –, sendo, ao contrário, a realização máxima do 

ocultamento do ser na discursividade centrada unicamente na pretensão à verdade sobre 

a totalidade do ente (2007, p. 149-152). 

Conforme assinalamos em linhas anteriores, a noção nietzschiana de vontade 

de poder elimina a projeção suprassensível do ser como entidade fixa, imutável e 

suprema – elaborada a partir da generalização extrema dos traços distintivos dos entes –, 

mas transforma o devir em algo constante, determinado pela superpotencialização da 

vontade de poder em seu ciclo permanente de conservação e elevação, o eterno retorno 

do mesmo. Heidegger pontua que a oposição metafísica entre ser e devir, 

originariamente construída no platonismo e eliminada no pensamento nietzschiano, 

encontra o início de sua conclusão na filosofia de Friedrich Hegel, que conjuga, em um 

complexo discurso filosófico, ser e devir no trajeto dialético que conduz o espírito à sua 

autoexplicitação absoluta. Em Nietzsche, esse processo se completa no esquecimento 

total do ser, como dar-se contido no velamento e desvelamento, e na recepção do devir 

como presença constante, concluindo-se, assim, um itinerário em que se proscrevem os 

últimos vestígios da aletheia grega e da distinção ontológica entre ser e ente. 

Nessa mesma perspectiva, enquanto a metafísica clássica fixou a essência da 

humanidade em sua racionalidade – o homem como animal racional -, a dialética 

hegeliana instalou o ser humano no universo da razão absoluta, e Nietzsche, por fim, 

elevou a animalidade das pulsões a princípio condutor da vontade de poder: consuma-

se, com esse percurso, a metafísica como visão de mundo de viés antropológico, 

velando-se plenamente o ser na aspiração ao total asseguramento humano sobre os 

entes. 

Depreende-se, assim, da interpretação heideggeriana de Nietzsche, que a 

essência da modernidade plenifica-se na ausência de sentido do niilismo, com a inserção 

do ser humano no núcleo da totalidade do ente e a concepção de que os entes, em seu 

todo, são objetos de explicação, predição e controle. A dominação da técnica moderna é 
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prenunciada pela metafísica cartesiana do homem como sujeito e dos demais entes 

como objetos de representação, alcançando seu termo na vontade de poder nietzschiana. 

A subjetividade verte-se na dominação técnica do devir, a esfera maquinal do 

planejamento e do cálculo que ordena o mundo sob a racionalidade submetida à 

animalidade do além do homem. Segundo Heidegger, a maquinação, assumindo 

plenamente o ente como única realidade, encobre completamente o ser na ausência de 

sentido da vontade de poder, caracterizando-se pela aparente autonomia das estruturas 

de produção da realidade, sob a suposição de que o ente humano esteja na direção desse 

processo. 

Contudo, alerta Heidegger, a consumação da metafísica da subjetividade, 

encobrindo completamente o ser, inaugura a época de objetivação incondicionada, no 

interior da qual o ser humano não é verdadeiramente senhor do ente, sendo, isto, sim, 

integrado ele mesmo à realidade como matéria-prima e fundo de reserva para a 

exploração científica e técnica do mundo. 

Assim, mediante esse conjunto de considerações, destaca-se que a leitura 

heideggeriana dos textos de Nietzsche realiza-se como apropriação de noções como 

niilismo, transvaloração de todos os valores até aqui, vontade de poder, além do 

homem e eterno retorno do mesmo, ressignificadas por Heidegger sob o prisma de sua 

interpretação da história da metafísica e da configuração ôntica da realidade 

contemporânea no esquecimento absoluto do ser. 

O sentido dessa ressemantização de noções centrais da filosofia de Nietzsche, 

sob o horizonte especulativo de Heidegger acerca do ser, pode ser concisamente 

expresso por suas diferentes concepções de niilismo. Se para Nietzsche, o niilismo se 

consuma na dissolução de uma imaginária realidade suprassensível, constituindo-se, 

com isso, o fulcro para a transvaloração dos valores pelo além do homem orientado pela 

vontade de poder, em Heidegger o niilismo é o domínio absoluto dos entes em 

detrimento do ser, o completo esquecimento do ser na primazia contemporânea da 

técnica. 

Marco Antonio Casanova, em seu livro Nada a Caminho: impessoalidade, 

niilismo e técnica na obra de Martin Heidegger, exprime de forma densa e concisa o 

conceito heideggeriano de niilismo: 

 

Dito de maneira resumida, o conceito heideggeriano de niilismo não 

significa nada além do abandono do ser. Tal como foi mostrado até 
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aqui, esse abandono do ser acontece no interior do pensamento 

nietzschiano por meio da redução da totalidade do ente à dinâmica 

constantemente deveniente da vontade de poder: por meio de uma 

tentativa de superar a história da metafísica que pretende funcionar de 

início como a fonte de liberação ante toda a metafísica e acaba 

simplesmente por levar a termo a própria essência dessa história. 

Niilismo é, assim, o resultado de uma figura de pensamento que abre 

as portas para o domínio absoluto do ente sobre o ser. Na medida em 

que essa figura de pensamento não é, porém, apenas uma 

possibilidade do pensar filosófico, mas se confunde muito mais 

fundamentalmente com o modo de abertura da totalidade do ente na 

contemporaneidade, ela conquista ao mesmo tempo uma outra 

amplitude. Niilismo é a conjuntura fundamental da 

contemporaneidade. No pensamento de Heidegger, essa conjuntura se 

encontra em conexão essencial com o problema da técnica. (p. 150-

151). 

 

No niilismo de Heidegger, então, o além do homem não é mais do que um ente 

assimilado ao plano da subsistência, absorvido na dinâmica ôntica regida pela vontade 

de poder sob a absoluta supremacia da técnica. Se na origem da cultura moderna a 

metafísica se estabelece mediante a reivindicação do sujeito humano como suporte 

fundamental do conjunto da realidade – de tudo aquilo que é –, no acabamento da 

metafísica a vontade de poder, cuja voragem abarca indistintamente todos os entes, 

transmuta-se na vontade que aspira incessantemente a si mesma, sem nada que lhe seja 

exterior. No deserto calculador instaurado pela dinâmica da técnica, a vontade de poder 

incondicionada é, segundo a ótica heideggeriana, vontade de vontade.    

Dessa forma, Heidegger recolhe Nietzsche no interior da história do ser ou, 

para sermos mais precisos, na destinação histórica do ser como metafísica, que, ao 

longo de seu itinerário no qual se articulam filosofia, ciência e técnica, cumpre o 

esquecimento do ser. A exposição sobre os vínculos entre filosofia, ciência e técnica, 

entendida na esfera de mutualidade entre ser e humanidade, bem como nos destinos 

históricos do ser em seu encobrimento pelas teorias metafísicas, completa-se com o 

exame da seguinte questão:  

● O que significa, de acordo com Heidegger, o domínio da técnica moderna? 

 

2.4 A técnica moderna e o encobrimento do ser 

 

Tema recorrente nos escritos da segunda fase de Heidegger, a técnica recebe 

especial atenção do filósofo em conferência efetuada no ano de 1953, sob o título A 

questão da técnica, que pode ser dividida, para fins didáticos, em dois momentos 
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devidamente articulados sob a perspectiva da historia do ser. Em uma primeira etapa, 

explana-se sobre a essência originária da técnica, em suas raízes helênicas, para 

posteriormente se identificar a singularidade essencial da técnica moderna (2008, p. 11-

39). 

O texto se inicia com o esclarecimento de que a essência da técnica não se 

confunde com um elemento técnico, tal qual, exemplifica o autor, a essência de uma 

árvore não é uma árvore entre todas as árvores presentes no mundo. Implicitamente a 

essa afirmação, está a noção de que a apreensão essencial da técnica, e particularmente 

de suas configurações na modernidade, requer que ultrapassemos suas manifestações 

fáticas, para revelarmos sua inserção nas destinações epocais com as quais se processam 

o velamento e o desvelamento do ser, nas relações entre ser e homem e no esquecimento 

metafísico do ser. 

Nesse sentido, Heidegger observa que a pergunta pela essência de algo 

equivale à tentativa de se identificar aquilo que ele é, e, adotando preliminarmente esse 

pressuposto, reúne as tradicionais definições apresentadas acerca da técnica: trata-se de 

uma atividade tipicamente humana e de um meio conveniente a um fim. Conquanto as 

descrições da técnica muitas vezes oscilem entre a ênfase em sua acepção instrumental e 

o destaque para o agente humano, essas características se fundem sob uma única 

definição, pois a elaboração de meios para se contemplar finalidades propostas consiste, 

na esfera da cultura moderna, em uma atividade própria dos seres humanos. Entende-se, 

então, a técnica como um conjunto de utensílios, o instrumental desenvolvido e 

utilizado pela humanidade para suprir suas necessidades e satisfazer seus anseios. 

Subjacente a essa concepção prevalecente da técnica, denominada por Heidegger de 

instrumental e antropológica, situa-se a moderna convicção antropocêntrica de que ser 

humano e natureza se articulam hierarquicamente ou, em linguagem mais clara, de que 

os seres humanos projetam um diversificado aparato técnico que lhes possibilita a 

transformação, o domínio e o controle sobre a natureza. 

Heidegger não decreta de antemão a falsidade da descrição instrumental e 

antropológica da técnica – ao contrário, reconhece sua correção –, mas assinala sua 

dimensão superficial, sua insuficiência para esclarecer a essência da técnica. Para se 

alcançar a verdade acerca da técnica, é necessário investigá-la em sua profundidade, 

delineando-se os fundamentos sobre os quais se assenta sua corrente definição de viés 
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antropocêntrico. Para tanto, o filósofo parte do questionamento dos próprios termos 

instrumental, meio e fim, que o remetem à noção de causalidade. 

O exame do conceito de causalidade principia pela exposição da tese 

originariamente grega, tão amplamente aceita quanto modificada no curso da cultura 

filosófica ocidental, das quatro causas: causa material – a matéria de que algo é feito -, 

causa formal – a forma de um ente -, causa eficiente – o movimento com o qual alguma 

coisa obtém sua forma plena – e causa final – o fim a que se destina um objeto ou um 

ente. Realizada essa apresentação sumária, o filósofo indaga sobre as razões pelas quais 

acolhemos, ao longo dos séculos, essa distinção entre as causas e, sobretudo, acerca do 

elemento que assegura unidade e pertencimento recíproco entre essas diferentes 

manifestações de causalidade, procedimento este que, de acordo com Heidegger, é 

precondição não apenas da revelação da procedência da concepção instrumental e 

antropológica da técnica, mas, principalmente, do desvelamento da essência mesma da 

técnica.   

Emerge, neste ponto, a constatação heideggeriana de que o desenvolvimento 

cultural e filosófico da era moderna confere notável enlevo à causa eficiente, tornando-a 

quase que sinônimo completo de causalidade ou, pelo menos, projetando-lhe condição 

primaz sobre as demais causas fixadas pela tradição. A eficiência é, modernamente, 

entendida como a produção de efeitos por uma atividade, notadamente pelo fazer 

humano. Para Heidegger, porém, esse conceito de eficiência, de causa eficiente, não 

pertence aos círculos do pensamento grego na antiguidade, o que significa afirmar que a 

teoria de Aristóteles, filósofo com o qual se elabora a tese das quatro causas, não 

comporta o princípio da eficiência entendido sob a ótica da geração de efeitos a partir de 

um fazer de autoria rigorosamente humana. 

Essa distinção entre as conceituações moderna e antiga de causalidade – 

indicação importante, como observaremos, para discriminar a essência da técnica e a 

essência da técnica moderna – é retratada por Heidegger na utilização do exemplo de 

um cálice de prata confeccionado para um rito sacrificial, com a qual se explicita, 

segundo esse filósofo, a ausência de uma causa propriamente eficiente na filosofia 

aristotélica – causa eficiente compreendida como produção de efeitos pela atividade 

humana. 

Na produção de um cálice destinado a um rito sagrado, a prata é a causa 

material, a matéria em que se insere o perfil, a forma com a qual o objeto vem a ser o 
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que é, convergindo forma e matéria para o telos ritual do utensílio. A elaboração do 

utensílio requer ainda a participação do ourives, não porém ao modo do protagonista de 

uma atividade que engendre o cálice como seu efeito, e sim como um recolhimento 

reflexivo que traz o cálice à sua presentificação, processando sua passagem da não 

vigência à sua vigência ou, dito de outra maneira, do seu enconbrimento ao seu 

desencobrimento. 

Segundo Heidegger, essas causas convergem entre si como modos de 

responder e dever. Permanecendo na exemplificação do cálice de prata sacrificial, as 

quatro causas, unificadas como modalidades de dever e responder, são igualmente 

responsáveis pelo dar-se do utensílio, por seu advento e pela consumação de sua 

vigência. É esse deixar viger que caracteriza a causalidade pensada pelos antigos 

gregos, fenômeno que promove o desocultamento de algo, fazendo-o aparecer, 

transicionando-o, como produção, da esfera encoberta do não vigente para o plano 

explícito da vigência. Deixar viger é, então, produção, termo este que também deve ser 

pensado em sua proveniência grega, ou seja, não em sua moderna acepção, que o 

transfere para a total dependência da atividade humana. Produção, em seu sentido 

primitivo, não se circunscreve às práticas artísticas e às confecções artesanais – 

atividades humanas –, situando-se, em sua amplitude, na physis, naquilo que surge por 

si mesmo, produz a si próprio, independentemente, portanto, de qualquer interferência 

dos seres humanos. No interior do pensamento helênico, a produção conduz algo do seu 

velamento para seu desvelamento, itinerário nomeado pelos gregos com o vocábulo 

aletheia. 

Com essas considerações, atinge-se a essência da técnica: o desencobrimento 

do ser que se processa na produção. Entretanto, se a explanação anterior é suficiente 

para revelar o significado da técnica em seu florescimento grego, persiste a interrogação 

sobre a técnica moderna, com seu diversificado aparato instrumental e seu 

entrelaçamento com as ciências naturais. 

A esse respeito, Heidegger é suficientemente assertivo, sublinhando que no 

mundo moderno a técnica se mantém como desencobrimento, não mais, porém, como 

produção, no sentido grego e original dessa palavra. A técnica moderna realiza-se como 

exploração da natureza, o empreendimento planejado e calculado que atua sobre o meio 

natural como um fundo permanente de recursos que são extraídos, modificados e 

armazenados nos circuitos socioeconômicos contemporâneos. Essa especificidade da 
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época moderna, sob a primazia da técnica, é ilustrada pelo filósofo com o contraste 

entre a imagem tradicional do camponês cultivando a terra e a utilização do solo regida 

pelos mecanismos industriais. Ao agricultor antigo, que com seu trabalho entregava ao 

terreno as sementes do seu crescimento, cuidando e tratando a terra, sem, portanto, 

desafiá-la com o gesto que intenta sua exploração, contrapõe-se a atual tecnologia 

industrial, que dispõe da natureza com a subtração e a transformação mecanizada de seu 

manancial energético e de suas matérias-primas multiplicadas em incontáveis artefatos 

materiais. 

Em que pese a ilustração anteriormente mencionada seja bastante significativa 

a respeito do caráter particular da técnica moderna, é no trecho em que versa sobre a 

paisagem do rio Reno, a partir de sua integração no domínio de dispositivos em que se 

converte a natureza na modernidade, que Heidegger talvez expresse com maior 

intensidade literária e filosófica a extensão e a singularidade desse desencobrimento 

explorador: 

 

Nesta sucessão integrada de dis-posições de energia elétrica, o 

próprio rio Reno aparece como um dis-positivo. A usina 

hidroelétrica não está instalada no Reno, como a velha ponte de 

madeira que, durante séculos, ligava uma margem à outra. A 

situação se inverteu. Agora é o rio que está instalado na usina. 

O rio que hoje o Reno é, a saber, fornecedor de pressão 

hidráulica, o Reno o é pela essência da usina. Para se avaliar, 

mesmo a distância, o extraordinário aqui vigente, prestemos 

atenção, por alguns instantes, no contraste das duas expressões: 

o “Reno” instalado na obra de engenharia da usina elétrica e o 

“Reno” evocado pela obra de arte do poema de mesmo nome, 

de Hölderlin. E, não obstante, há de se objetar: o Reno continua 

sendo o rio da paisagem. Pode ser. Mas de que maneira? À 

maneira de um objeto dis-posto à visitação turística por uma 

agência de viagens, por sua vez, dis-posta por uma indústria de 

férias. (2008, p. 20). 

 

Entre o Reno poetizado por Hölderlin
39

 e o Reno da usina hidrelétrica são 

notáveis as diferenças. Na transição de um a outro, as águas não seguem mais seu curso 

natural, tampouco o rio é preservado em sua integração original na natureza. O rio é 

disposto pela engenharia moderna no interior de um amplo e complexo mecanismo 

                                                 
39

 Os escritos do poeta alemão Johann Christian Friedrich Hölderlin (1770-1843) tornam-se importante 

referência na segunda fase do percurso filosófico de Heidegger, especialmente em suas reflexões sobre a 

proximidade do pensamento do ser com a linguagem poética. 
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dispositivo: de suas águas se extrai a pressão hidráulica, com a qual giram as turbinas, 

movimentando as maquinas, que produzem correntes elétricas, que impulsionam a 

produção industrial, e assim sucessivamente, em um círculo que retém em si o conjunto 

das relações sociais e que pretende obter o máximo rendimento da natureza. A 

amplitude desse procedimento explorador da técnica moderna, que dispõe da natureza, é 

densamente pontuada no final do trecho reproduzido, quando o filósofo afirma que até 

mesmo a continuidade do rio como paisagem não se furta às disposições tecnicamente 

construídas e sua dinâmica de consumo: a paisagem do Reno é reelaborada nos cálculos 

da indústria do lazer, das férias e do turismo. 

A essência da técnica moderna como exploração da natureza, transfigurada em 

complexo conjunto dispositivo, nos envia ao livro Hinos de Hölderlin, precisamente ao 

momento em que Heidegger demarca a forma como as ciências naturais modernas lidam 

com a natureza, em perspectiva completamente afastada dos pensadores originários 

gregos, em seu acordo com o desvelamento da physis (2004, p. 185). A natureza 

primordial grega é, nas destinações posteriores da história do ser, desnaturada cultural e 

filosoficamente, inicialmente com o surgimento, a expansão e a consolidação do 

cristianismo. No universo da cultura cristã, a natureza é reduzida ao plano da criação e 

fixada em um nível subordinado à supranaturalidade. Essa desnaturação cumpre-se 

plenamente com a moderna cultura científica, que, conforme estamos observando, 

dispõe maquinalmente da natureza no horizonte da industrialização e do comércio 

internacional, sob a prevalência da técnica.  

Acrescentamos que no destinar-se dessa desnaturação, o cristianismo e a 

ciência moderna, malgrado suas incontestáveis distinções, possuem em comum a 

posição privilegiada que concedem ao ser humano na natureza e em suas relações com o 

meio natural. No tocante à teologia criacionista do cristianismo, o homem é concebido à 

imagem e semelhança do divino, devendo reinar sobre a diversidade de seres 

pertencentes à criação. Sob o prisma da cultura moderna, o ser humano exerce domínio 

e controle sobre a natureza ou, em linguagem heideggeriana, é representado como o 

ente que coloca sob seu poder os diferentes entes em sua totalidade, sujeito que 

estabelece os termos de suas relações com a multiplicidade de objetos dos quais dispõe 

conforme suas necessidades e sua vontade. 

Convém, então, retornarmos à conferência A questão da técnica (2008, p. 11-

39), para registrarmos a refutação de Heidegger aos discursos filosóficos e às 
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representações da modernidade que concebem o ente humano como sujeito da suposta 

dominação sobre a natureza. De acordo com as ponderações anteriores, destacamos que 

o desencobrimento explorador tem a natureza como um objeto em que a passagem da 

não vigência à vigência corresponde à disponibilidade, sendo que, para Heidegger, o ser 

humano pertence ele mesmo a esse complexo conjunto de dispositivos, não tendo, 

portanto, em seu poder a exploração da natureza. Contrariamente à suposição e 

pretensão cultural da modernidade, o homem não é protagonista autônomo desse 

desencobrimento, mas é, isto sim, convocado, desafiado ao empreendimento da técnica. 

Heidegger procura demonstrar a validade dessa tese com a menção ao lenhador 

contemporâneo, que fisicamente talvez percorra as mesmas direções trilhadas por seus 

antepassados no interior da floresta, sem com isso prosseguir os ciclos de seus 

ancestrais. Afinal, suas ações são previamente programadas pelo fornecimento de 

celulose dirigida à produção industrial, com a qual se compõem as páginas e capas de 

jornais e revistas, destinadas, por seu turno, à leitura que predispõe consumidores à 

conformação aos ditames da opinião pública e à sedimentação das visões de mundo 

elaboradas em seu interior. Reafirma-se, neste momento, a total abrangência do primado 

maquinal da técnica moderna, estendido ilimitadamente pela totalidade da sociedade e 

da vida humana. 

Não sendo o homem, contudo, o verdadeiro autor do desencobrimento ao modo 

da técnica moderna, mas sendo ele mesmo pertencente a essa exploração, vem à tona a 

seguinte indagação: qual a procedência dessa disposição? A resposta oferecida por 

Heidegger nos remete novamente à história do ser em seu dar-se e ao esquecimento do 

ser pela metafísica, uma vez que o filósofo identifica esse fenômeno no âmbito da 

convocação, do apelo do ser ao ser humano, que, na era moderna, efetiva-se justamente 

como a interpelação para o desencobrimento pela técnica. Heidegger utiliza, então, o 

termo armação (Gestell) para nomear o apelo de exploração que convoca a humanidade 

para a disponibilidade da técnica ou, se preferirmos, para denominar o tipo de 

desencobrimento que caracteriza a técnica moderna. 

Esse desencobrimento, portanto, não é em si mesmo algo técnico, posto que o 

diversificado e complexo aparato técnico se constitui em resposta ao apelo da 

exploração, não consistindo, assim, no legítimo manancial da armação. Dessa forma, a 

convencional concepção instrumental e antropológica da técnica, diagnosticada por 

Heidegger no início de sua conferência, ao mesmo tempo que encontra a explicitação de 
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seu fundamento, revela-se como inadequada para desvelar a essência da técnica 

moderna. É na esfera originária do pertencimento recíproco entre ser e humanidade que 

se localiza a essência da técnica moderna como acontecimento do ser em um modo 

específico de interpelar o ser do homem, modo este, porém, que tende ao completo 

esquecimento do ser e, veremos, coloca em perigo a própria essência humana. 

Nesses termos devemos compreender a declaração heideggeriana de que a 

essência da técnica moderna é ontologicamente anterior ao advento das ciências 

experimentais da natureza. O filósofo observa que, embora do ponto de vista da história 

cronológica, as ciências naturais e experimentais antecedam em pelo menos um século o 

triunfo da técnica, a técnica moderna precede essencialmente a ciência no que diz 

respeito à história do ser, uma vez que o saber científico é regido pelo apelo da 

exploração. Ao longo desse processo constitui-se o comportamento dispositivo do ser 

humano, que, progressivamente absorvido no núcleo da armação, defronta-se 

contemporaneamente com o perigo instituído pelo desencobrimento da técnica: 

representado como o senhor da Terra, o ser humano é, na realidade, projetado tão 

somente como disponibilidade, efetivamente circunscrito ao dispor da disponibilidade. 

A armação se instaura como a única forma de desencobrimento, ocultando o próprio 

desvelamento do ser, e impede ao homem o acesso a um desencobrimento original, isto 

é, desterra-o de sua essência originária como abertura para o ser. Portanto, o extremo 

perigo imanente à armação é a hipótese de anulação da essência livre da humanidade, 

liberdade cujo solo é a escuta ao apelo do ser. 

Essa ameaça para a humanidade, imposta com a vigência da técnica moderna, é 

apresentada de forma veemente por Heidegger no texto A superação da metafísica, 

anotações nas quais, sob nítida ascendência de suas leituras de Nietzsche, explana sobre 

a técnica como a exteriorização da vontade de vontade
40

, que consuma o esquecimento 

do ser. No deserto niilista estendido pela vontade de vontade, os seres humanos 

circulam indigentes, enquanto procuram resguardar sua subjetividade na apropriação 

cultural dos entes sob a primazia da técnica. 

Nesse desfecho moderno da metafísica, segundo Heidegger, o trabalho torna-se 

a objetivação incondicional de uma vigência que, movida pela vontade de vontade, elide 

                                                 
40

 No texto original, Überwindung der Metaphysik (2000, p. 67-99), Heidegger utiliza a expressão Wille 

zum Willen. Márcia Sá Cavalcante Schuback, em sua tradução do texto para a língua portuguesa, utiliza 

vontade de querer (2008, p. 61-86). Neste trabalho, optamos por vontade de vontade, entendendo que tal 

escolha preserva adequadamente a noção heideggeriana de vontade que quer, sobretudo, a si mesma. 
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completamente o desencobrimento do vigor de ser, fixando o homem na condição de 

animal trabalhador, na qual a humanidade está disponível ao uso e abuso do consumo 

dos entes, nos circuitos da operatividade técnica. Técnica, neste momento, não designa 

somente segmentos produtivos e conjuntos de maquinários, mas sim a vontade de 

vontade que processa e institucionaliza a totalidade diversa dos entes, em um 

planejamento e cálculo que incorpora sob sua dinâmica todos os domínios culturais e 

políticos da sociedade. 

Esse predomínio do cálculo e do planejamento mobiliza integralmente a 

humanidade, ou melhor, o intelecto humano no horizonte da incondicional objetivação, 

consistindo no que Heidegger denomina de instinto da super-humanidade
41

. A 

racionalidade dessa super-humanidade – reelaboração heideggeriana do conceito 

nietzschiano de além do homem (Übermensch) –, envolvida pela pulsão de calcular, 

converte-se em mecanismo análogo à disposição instintual dos animais, que responde 

irrefletidamente às situações que se apresentam como úteis ou prejudiciais à vida – 

rejeitando estas e acolhendo aquelas. A razão humana, sob o primado da técnica 

moderna, torna-se idêntica à pulsão animal, ou seja, super-humanidade e subumanidade 

confluem na uniformidade de um homem disposto ao domínio do real, de um mundo 

sem mundo. 

 

2.5 As direções das reflexões heideggerianas: crítica à metafísica e a proposta de 

outro início para o pensamento 

 

A conferência O fim da filosofia e a tarefa do pensamento tem em seu título a 

indicação concisa das vias centrais percorridas pelas reflexões de Heidegger na 

constituição da segunda fase de seu itinerário filosófico, sinalizando para preocupações 

que pontuam a diversidade de seus escritos no referido período e que, sempre 

remissivas à questão do ser, manifestam-se em duas direções distintas, porém 

imediatamente articuladas: o exame do curso histórico da metafísica, de suas origens à 

                                                 
41

 Márcia Sá Cavalcante Schuback (2008, p. 61-86) traduz os termos Übermenschentum e 

Untermenschentum, empregados por Heidegger em Überwindung der Metaphysik (2000, p. 67-99), 

respectivamente por super-humanidade ou super-homem e subumanidade ou sub-homem. Embora 

tenhamos, no que tange ao Übermensch de Nietzsche, acolhido a conversão amplamente aceita para além 

do homem, nesse caso acompanhamos a referida autora por entender que o termo super-humanidade 

oferece-nos o contraste apropriado com subumanidade, ressaltando-se, com isso, a densidade da asserção 

heideggeriana de que super-humanidade e subumanidade são o mesmo.  
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sua conclusão no primado da técnica moderna, e a possibilidade de sua ultrapassagem 

por um pensamento que viabilize a recuperação da verdade do ser. 

Heidegger sugere ainda essas direções com as questões com as quais abre essa 

conferência, a primeira – cujas implicações procuramos explorar neste capítulo – 

indagando em que medida a filosofia ingressa, na atualidade, em seu estágio final, e a 

segunda questionando sobre a tarefa reservada ao pensamento com o fim da filosofia 

(1983, p. 71). 

Acompanhamos, nas páginas anteriores, a interpretação heideggeriana da 

história da metafísica como trajetória cujas transformações se desdobram sobre a linha 

de continuidade do esquecimento do ser, processo que se completa no pensamento 

nietzschiano, conferindo relevo exclusivo ao devir, e na configuração técnica da 

realidade moderna, com sua redução do ser humano à condição de ente disponível à 

provocação. 

Um dos caminhos para compreendermos o sentido da incursão heideggeriana 

pela metafísica, com sua indicação para o pensamento meditativo, é delineado em seu 

texto Identidade e diferença, especificamente em sua parte intitulada A constituição 

onto-teo-lógica da metafísica, precisamente quando o filósofo apresenta as orientações 

divergentes entre o seu pensamento e a filosofia de Friedrich Hegel, conduzindo sua 

explanação a partir de questões pautadas nos seguintes temas: objeto do pensamento, a 

medida do diálogo com a história do pensamento e o caráter desse posicionamento 

dialógico (1983, p.191).  

Quanto ao primeiro aspecto, Heidegger observa que a filosofia hegeliana 

tematiza o ser, sob a perspectiva metafísica que o converte à condição de ente supremo, 

em direção à sua plena expressão na ideia absoluta, enquanto ele pensa o ser sob o 

prisma da diferença ontológica, da distinção entre ser e ente, que revela a negatividade, 

o nada, em sua permanente imanência ao ser. Diferentemente do sistema filosófico 

hegeliano, que versa sobre a negatividade do ser em progressivas sínteses dialéticas, 

teleologicamente orientadas para sua dissolução na positividade absoluta do espírito em 

sua forma definitiva, a noção heideggeriana de pertencimento recíproco entre ser e nada, 

sobre a qual repousa o ponto de vista da diferença ontológica, não comporta a tese da 

dissolução dialética da negatividade na total explicitação do ser.  

No tocante ao segundo ponto, Heidegger destaca que a relação dialógica de 

Hegel com os pensadores da tradição filosófica é regulada por sua concepção de 
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progressiva exteriorização do espírito, quer dizer, cada pensador é assumido pela 

filosofia hegeliana como uma etapa dialética da realização do espírito. Em Heidegger, o 

diálogo com a tradição se efetua pela investigação do que permanece impensado pelos 

pensadores clássicos, ou seja, pela busca do que não é problematizado sob o horizonte 

especulativo da metafísica.  

Por fim, em Hegel o diálogo tem o teor de suprassunção em que as épocas 

anteriores do pensamento são ressignificadas sob formas superiores, configurando o 

movimento de sucessivas aproximações do saber absoluto e consciente de si. Em 

Heidegger, o caráter do diálogo é o passo de volta que pretende conduzir ao exterior do 

que é tradicionalmente pensado na filosofia, reivindicando um outro início do 

pensamento, que se coloque em face ao que permanece inquestionado pela metafísica, a 

diferença entre ser e ente. Com esse movimento reflexivo heideggeriano, repensa-se a 

própria essência da verdade. 

Nesse confronto do pensamento heideggeriano com a filosofia hegeliana, 

situado no espectro da tese de Heidegger acerca da metafísica como percurso de 

pensamento que, aspirando ao conhecimento do ser, ocupa-se estritamente da verdade 

do ente, sublinha-se um aspecto que perpassa diversas produções teóricas pertencentes à 

cultura filosófica ocidental: a concepção do ser como continuamente presente. 

Nos textos de Platão, encontramos a primeira elaboração metafísica 

sistemática, com seu dualismo ontológico que pretende esclarecer o conjunto da 

realidade em níveis ontológicos hierarquicamente distintos, sob o primado do plano 

puro das ideias, seres plenos que fundamentam a esfera sensível que lhes é 

ontologicamente dependente ou, em linguagem heideggeriana, o nível dos entes 

propiciado pelos seres. A versão contemporânea dessa vertente metafísica, em sua 

conceituação do ser como manifestação e presença plena, realiza-se, de acordo com 

Heidegger, no pensamento de Hegel, cujo sistema filosófico compreende o devir como 

autoconstrução do espírito que exterioriza crescentemente o ser na natureza, na historia 

e no saber tendente ao absoluto – trajeto dialético do ser em si ao ser para si. 

Heidegger, em O fim da filosofia e a tarefa do pensamento, identifica a posição 

matricial do platonismo na metafísica e, mais do que isso, define a própria história da 

metafísica como extensão do pensamento filosófico de Platão: 

 

Toda a metafísica, inclusive o positivismo, fala a linguagem de Platão. 

A palavra fundamental de seu pensamento, isto é, a exposição do ser 
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do ente, é eidos, idéa: a aparência na qual se mostra o ente como tal. A 

aparência, porém, é um modo de presença. Nenhuma aparência sem 

luz – Platão já o conhecera. Mas não há luz alguma, nem claridade 

sem a clareira. Mesmo a sombra dela necessita. Como poderíamos, de 

outra maneira, penetrar na noite e por ela vagar. Na filosofia, contudo, 

permanece impensada a clareira como tal que impera no ser, na 

presença, ainda que em seu começo se fale da clareira
42

. (1983, p. 78). 

 

Para Heidegger, portanto, as teorias metafísicas que se sucedem na história da 

filosofia pressupõem, invariavelmente, o que Otto Pöggeler posteriormente definiria, 

em seu estudo A via do pensamento de Martin Heidegger, como o ser do ente em sua 

presencialidade contínua (2001, p. 133-139). Por ser do ente entende-se o ser sempre 

vinculado à totalidade dos entes – jamais, portanto, pensado sob a perspectiva da 

diferença ontológica entre ser e ente –, concebido, então, à maneira de um ente supremo 

e geral, sobre o qual se sustenta a multiplicidade dos entes reunidos na organização da 

realidade. Por presencialidade contínua entende-se a completa manifestação do ser ao 

pensamento, a tese de que o ser se oferece em sua plenitude ao conhecimento humano, 

presentificado no conjunto do real e apreendido discursivamente no universo de 

conceitos que tencionam descrevê-lo em sua integralidade. 

Nesse sentido se compreende como Heidegger, comparando suas reflexões 

com a filosofia hegeliana, define seu diálogo com a tradição como o processo que revela 

a essência da metafísica e, concomitantemente, estabelece a necessidade de sua 

ultrapassagem. Em sua imersão dialógica pela história da filosofia, Heidegger pretende 

atingir o impensado da metafísica, a saber, o pensamento metafísico jamais 

problematiza a presencialidade plena do ser. Desenvolvendo-se a partir do pressuposto 

de que o ser é plenamente disponível, manifesto e presente, a metafísica não coloca em 

dúvida a hipótese da total positividade do ser. Encobrindo a diferença ontológica na 

conversão do ser ao ente ou, se preferirmos, na conceituação do ser como ente supremo, 

a metafísica delimita-se essencialmente fora do seu próprio fundamento oculto: a 

clareira, o âmbito da verdade do ser. 

                                                 
42

 Nessa citação, Heidegger menciona a clareira do ser como aquilo que é negligenciado, impensado pelo 

discurso metafísico, do qual depende a filosofia mesma para iluminar os entes que se presentificam na 

realidade. Dito de outra forma, a luz da razão, com a qual a filosofia pretende iluminar a presença que se 

manifesta, apenas pode se projetar sobre o que de antemão se encontra disponível na abertura do ser, a 

clareira que assegura a reciprocidade entre ser e pensar no destino histórico em que o desvelamento do ser 

é necessariamente acompanhado por seu velamento. A reflexão sobre essa temática implica a discussão 

heideggeriana da noção de verdade, desenvolvida especialmente em sua conferência intitulada Sobre a 

essência da verdade (1983, p. 127-141). 
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Retrocedendo para o fundamento da metafísica, comenta Otto Pöggeler (2001, 

p. 183), Heidegger demonstra a necessidade de sua superação, termo que designa um 

movimento reflexivo para o exterior da filosofia tradicional, e não propriamente sua 

suprassunção em uma forma pretensamente mais elevada de discurso filosófico. Essa 

superação implica, sobretudo, a remoção do ponto de partida tradicionalmente aceito de 

que o ser está continuamente presente, algo que, de outro modo, equivale a dizer que a 

ultrapassagem da metafísica exige a assunção da temporalidade da verdade do ser, 

inflexão esta que é consoante à pretensão heideggeriana de romper o círculo de 

indagação sobre o ente em sua relação com o ser, lançando-se, isto sim, à procura do 

próprio ser em relação à verdade. 

Retoma-se, nesse movimento do pensamento, a noção heideggeriana, expressa 

já em Ser e tempo, de que o ser desvela-se e oculta-se na manifestação dos entes, 

concepção insuficientemente esclarecida no livro clássico de 1927, visto que nessa obra 

não se cumpriu a transição da analítica existencial para a temporalidade do ser em suas 

destinações históricas. Pensando o ser em sua historicidade, Heidegger, contudo, 

procura se distanciar das filosofias da história desenvolvidas sob o campo de influência 

da tradição metafísica, que, sendo assim, permaneceram circunscritas ao plano ôntico, 

enredadas na impertinente equivalência entre ser e ente. De maneira geral, segundo o 

filósofo, essas interpretações históricas executam descrições historiográficas que partem 

dos entes, percorrem aparentemente o ser, admitido como fundamento dos entes e 

confundido com a figura conceitual de um ente universal
43

, e retornam ao plano dos 

entes, agora transformado em critério de verificação de suas suposições metafísicas. 

Assim, malgrado suas diversas elaborações, as filosofias da história unificam-se na 

pressuposição de um princípio fundamental que projeta, no curso do devir, o ser como 

presencialidade contínua. 

Para Heidegger, diferentemente, a história do ser fundamenta-se no abismo, ou 

melhor, a busca heideggeriana pela revelação do fundamento oculto da metafísica 

explicita a abissalidade do ser, o pertencimento recíproco entre ser e nada, com o qual 

                                                 
43

 Essa conversão metafísica do ser à condição de ente universal e fundante da realidade nos proporciona 

e medida da diferença entre a clássica concepção do ser como fundamento do ente e da tese heideggeriana 

do ser como fundamento do ente. No primeiro caso, o ser é concebido como ente absoluto e princípio 

inconcusso da totalidade dos entes. Quanto a Heidegger, o ser é o fundamento dos entes em suas 

destinações históricas ou, o que talvez seja a linguagem mais apropriada, os entes fundamentam-se na 

história do ser, sendo que a própria história do ser não possui fundamento, procede do livre jogo do ser 

em seu abismo, da reciprocidade primordial entre ser e nada.  
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se constitui o caráter da verdade do ser como destinação histórica cunhada pelo 

incessante percurso de velamento e desvelamento disposto pela própria clareira do ser
44

. 

No pensamento que contempla a clareira do ser e suas destinações históricas, 

redimensiona-se a discussão heideggerina da liberdade, não mais focalizada a partir do 

ser-aí em sua singularidade existencial, mas sim no âmbito da própria verdade do ser. 

Na conferência Sobre a essência da verdade (1983, p.127-145), o filósofo constata a 

abertura do ocultamento e desocultamento na liberdade do ser, identificando o vínculo 

essencial entre verdade e liberdade, e rejeitando, então, a atribuição das raízes da 

liberdade aos domínios da subjetividade humana. A existência do ser humano não é a 

fonte da liberdade; ao contrário, destaca Heidegger, o ser humano somente existe à 

medida que pertence à liberdade no livre jogo do ser. 

Evidencia-se, com essas considerações, a problematização da existência 

humana em termos distintos daqueles anteriormente propostos por Heidegger na 

analítica existencial de Ser e Tempo. Trata-se, agora, de pensar a essência da 

humanidade em sua correspondência aos apelos históricos do ser, conforme observa 

Otto Pöggeler no trecho seguinte: 

 

Ser e Tempo tenta [...] avançar por meio de uma explicação da 

temporalidade e historicidade da existência  para o carácter temporal 

do sentido do ser, pensar a partir de um ente conhecido, do homem 

como existência, para um impensado e desconhecido. Mas essa 

tentativa falha. Se, pois, o sentido ou a verdade do ser é 

experimentado como acontecimento sempre acontecendo, então a 

partir dessa experiência a existência chega a uma essência 

primordialmente experimentada: a existência torna-se o “local 

momentâneo” da verdade do ser. (2001, p.170). 

 

Portanto, se a totalidade dos caminhos de pensamento de Heidegger é 

delineada pela persistência da questão do ser como problema axial de suas 

investigações, entre a primeira e a segunda etapas de seu itinerário manifesta-se uma 

notável mudança de perspectiva. Em Ser e tempo pretende-se perscrutar o ser pelo ente 

que não é ao modo da subsistência, o ente que pergunta pelo ser, o ente humano. Na 

profusão de escritos do filósofo a partir de meados da década de trinta, com seu 

                                                 
44

 No capítulo quatro deste trabalho, avançaremos no cotejamento da noção heideggeriana de história do 

ser com as teses centrais das filosofias da história – especificamente em suas raízes medievais e em suas 

versões kantiana e hegeliana – e explicaremos a concepção de Heidegger acerca da abissalidade do ser ao 

acompanharmos sua problematização do fundamento. O aprofundamento posterior dessa discussão, 

momentaneamente apenas esboçada, justifica-se por sua pertinência ao tema da essência humana no 

segundo Heidegger e sua relação com o problema filosófico da morte. 
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deliberado movimento de ultrapassagem dos limites metafísicos do pensamento, 

transfere-se a verdade do ser para o plano principal das reflexões heideggerianas, 

posicionando-se, então, o homem como o pastor do ser. A essência do ser humano será, 

dessa forma, decidida pelos destinos epocais do ser. 

E o pensamento que se lança à meditação em torno da clareira do ser não é 

regido pelo cálculo e pela objetivação que conduzem o pensamento prevalecente na era 

moderna da técnica; não consiste também no pensamento filosófico, se assumirmos a 

palavra filosofia como sinônimo de metafísica, cuja culminação é justamente o 

pensamento calculante e não reflexivo; tampouco coincide com o pensamento recolhido 

ao conhecimento científico, moderno desdobramento da filosofia tradicional. De acordo 

com Heidegger, em suas palavras que encerram a célebre carta Sobre o humanismo:  

 

O pensamento futuro não é mais Filosofia, porque pensa mais 

originariamente que a “metafísica”, nome que diz o mesmo. O pensar 

futuro também não pode mais, como exigia Hegel, deixar de lado o 

nome do “amor pela sabedoria” e nem ter-se tornado a própria 

sabedoria na forma do saber absoluto. O pensar está na descida para a 

pobreza de sua essência precursora. O pensar recolhe a linguagem 

para junto do simples dizer. A linguagem é assim a linguagem do ser, 

como as nuvens são as nuvens do céu. Com seu dizer, o pensar abre 

sulcos invisíveis na linguagem. Eles são mais invisíveis que os sulcos 

que o camponês, a passo lento, traça pelo campo. (1983, p. 175). 

 

Trata-se, assim, da proposta heideggeriana de retomada de um pensamento 

originário, vigente na clareira do ser em que paira a existência humana, o pensamento 

disposto à escuta do ser no dizer primordial da linguagem, pensamento próximo da 

dimensão poética em sua reverência ao desvelar do ser como insuperável mistério. 

  

2.6 O problema filosófico da morte: perspectivas na segunda fase do itinerário de 

Heidegger 

 

Explanamos, ao longo deste capítulo, sobre as tendências delineadoras do 

pensamento de Martin Heidegger em sua segunda fase, que persiste em sua investigação 

em torno do problema do ser, agora não mais, porém, pelo viés da analítica existencial, 

na qual sobrevém o ser-aí, mas sim pela humanidade identificada na clareira do ser em 

suas destinações históricas. Adquire prioridade, então, o curso histórico da metafísica, 

entendida por Heidegger como a reflexão filosófica que, perguntando-se 
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conceitualmente pelo ser, declina crescentemente para a esfera ôntica, em um processo 

que atinge seu paroxismo no pleno esquecimento do ser. E, simultaneamente a essa 

digressão pelo interior da metafísica, sobrevém a possibilidade um outro início do 

pensamento, exterior à metafísica e essencialmente destinado ao restabelecimento da 

correspondência humana às reinvindicações originárias da abertura do ser. 

Registramos, então, que a consumação do abandono do ser, cujas raízes 

modernas reportam-se à subjetividade filosófica sistematizada nas teses de René 

Descartes e ao prestígio alcançado pelo conhecimento científico, realiza-se na crítica 

radical de Nietzsche aos fundamentos da filosofia, da cultura e da civilização ocidental, 

em um movimento de pensamento que, para Heidegger, não excede os parâmetros da 

metafísica, sendo, isto sim, sua conclusão e sua saturação. Com Nietzsche, o 

esquecimento do ser plenifica-se na recusa à própria pergunta pelo ser, à medida que a 

totalidade dos entes, em seu constante devir, é entendida como a única dimensão da 

realidade – a clássica oposição metafísica entre ser e devir resolve-se, no pensamento 

nietzschiano, pela supressão do plano suprassensível e pela absolutização do plano 

ôntico, mobilizado no devir. 

Heidegger identifica as noções nietzschianas – niilismo, transvaloração dos 

valores, eterno retorno, vontade de poder, além do homem – em linha de continuidade 

com a moderna tradição filosófica, com a qual se configura a modernidade regida pela 

primazia da técnica. Sob a essência da técnica moderna, a totalidade dos entes, incluída 

a humanidade, é concebida como permanente fundo de reserva disponível à exploração. 

Nesse universo técnico e cibernético, o além do homem converte-se, na realidade, em 

matéria requisitada para a mobilização de energia, ou seja, sua essência de um ente que 

se relaciona preferencialmente com o ser é posta sob o perigo da aniquilação, tornando 

o ente humano semelhante a todos os demais entes, ao aproximá-lo de um ente 

simplesmente dado. 

Entretanto, salientamos também que, no esgotamento da metafísica e na 

configuração técnica da realidade, persiste, segundo Heidegger, a hipótese de uma 

restituição da humanidade, em seu pertencimento ao ser, pelo recomeço conduzido por 

um pensamento distinto das reflexões balizadas pela lógica, pela filosofia e pela ciência, 

um pensamento capaz de resgatar a reciprocidade originária entre homem e ser em seu 

velamento e desvelamento. O caminho para o pensamento do ser inclui, como veremos, 
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o dizer poético que expõe a humanidade na abertura da linguagem em seu 

pertencimento ao ser. 

Essa exposição não pretendia compor uma apresentação completa da segunda 

fase do itinerário filosófico de Heidegger, mas sim percorrê-la para apontar as diretrizes 

a partir das quais é possível o exame do tema central desta tese, a saber, as 

transformações atinentes à temática da morte nas reflexões heideggerianas posteriores à 

prioridade concedida, em Ser e tempo, à analítica existencial. Ao acompanharmos 

momentos significativos do pensamento heideggeriano a partir de meados da década de 

trinta, identificamos duas vias centrais nas reflexões de Heidegger, direções 

intrinsecamente interpenetradas e ambas referentes ao problema filosófico do ser: a 

incursão pelo percurso histórico da metafísica e o esforço por sua ultrapassagem na 

restituição dos vínculos primários entre ser e pensamento. 

Com o delineamento desses caminhos da reflexão heideggeriana, encontramo-

nos em condições de posicionar convenientemente o exame temático da morte no 

segundo período da filosofia de Heidegger, quer dizer, identificando as vias 

centralmente constituídas pelo filósofo em busca da verdade do ser, formulamos as 

seguintes interrogações atinentes ao tema da morte : 

● Em que medida o perigo contemporâneo que assola a essência da 

humanidade, sob a vigência da técnica moderna, constitui-se em ameaça ao ente 

humano interpretado no âmbito da analítica existencial, no interior da qual se explicita o 

ser-aí como ser para a morte? 

● Em que medida a possibilidade de restabelecimento da humanidade em suas 

relações com o ser, superando-se, assim, a metafísica e a primazia moderna da técnica, 

confere importância ao tema da mortalidade humana? 

A primeira questão, situada na esfera da interpretação heideggeriana da 

metafísica, procede da constatação de que, em Ser e tempo, a noção de ser para a morte 

não se desenvolve como aspecto acessório ou complementar do ser-aí, sendo, isto sim, 

característica fundamental do modo de ser finito e especificamente humano. E justifica-

se ainda pelo fato de que a analítica existencial, embora destituída, nos textos da 

segunda etapa das reflexões heideggerianas, de sua condição de ponto de partida para a 

investigação acerca do sentido do ser, jamais é renegada por Heidegger.  

A segunda questão lida diretamente com a menor ou maior importância do 

tema da morte na chamada viragem do pensamento de Heidegger. Caso se observe 
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pouca relevância dessa temática na exploração heideggeriana das possibilidades de 

restauração das autênticas relações entre humanidade e ser, será necessário, então, 

analisarmos as razões de tal fato. Em direção diferente, caso se registre a nuclearidade 

da noção de morte na proposta de restituição da humanidade como clareira do ser, será 

preciso cotejarmos essa concepção de mortalidade com a anterior conceituação do ser-

aí como ser para a morte, examinando suas semelhanças e diferenças, assim como 

avaliando-as no contexto do itinerário filosófico de Heidegger.  

Desenvolveremos, portanto, os próximos capítulos deste trabalho em torno 

dessas interrogações orientadas pela temática da morte na segunda etapa do percurso 

filosófico de Heidegger. 
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Capítulo 3 

 

O ser para a morte sob a primazia da técnica moderna 

 

3.1 O ser para a morte diante da expansão contemporânea da impessoalidade 

 

As considerações de Heidegger acerca da primazia da técnica como destinação 

histórica do ser na contemporaneidade, bem como o conjunto de teses desenvolvidas no 

interior dessas ponderações, apontam incisivamente para o risco de perdição da essência 

humana, diagnóstico este efetuado a partir da constatação da absorção da humanidade 

no universo moderno da maquinação.  Transformado em fundo de reserva e em matéria-

prima disponível ao poder autônomo da técnica, o homem é arremessado ao nível dos 

entes simplesmente dados, destituído, portanto, do modo de ser especificamente 

humano. 

Neste momento, então, interessa-nos confrontar a noção heideggeriana de ser-

aí, densamente expressa na analítica existencial de Ser e tempo, com o primado da 

técnica na configuração ôntica da contemporaneidade, análise desenvolvida nos textos 

da segunda fase do pensamento de Heidegger. O ser-aí, convém reafirmar, é o modo de 

ser de cada ente humano em sua singularidade, a existência estruturada na confluência 

entre o poder ser e seu mundo fático, facticidade na qual se encontra primordialmente 

inserida e da qual recebe as diretrizes de suas possibilidades, quer dizer, o ser humano 

existe em um mundo não ao modo de um objeto situado em um recipiente; trata-se do 

existente que se efetiva no ente que sempre é, ou seja, na facticidade. Justifica-se, então, 

o cotejamento dessas diferentes perspectivas, pois enquanto ao ser-aí pertence a 

dimensão projetiva, o poder ser de cada ser humano em sua existência singular – em 

uma expressão sucinta, a liberdade do ente humano que escolhe a si mesmo em suas 

relações com o ser –, o primado da técnica somente requisita o homem sob o fluxo da 

vontade de poder. Sendo assim, estamos diante da seguinte questão: como o ser-aí é 

estruturalmente afetado sob a vigência da técnica moderna? 

A resposta a essa questão nos conduz diretamente ao problema que orienta esta 

pesquisa, isto é, o exame sobre a persistência da temática da morte na segunda fase do 

pensamento heideggeriano, posto que as ponderações sobre as interferências da 

realidade moderna na estrutura existencial do ser-aí nos oferece o acesso à pergunta 
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acerca das intercorrências da maquinação contemporânea sobre a conceituação do ente 

humano como ser para a morte. Dito de outra forma, posicionar o ser-aí em face do 

domínio técnico do mundo implica o exame da pertinência da noção de ser para a 

morte na configuração cibernética da modernidade. 

Marco Antonio Casanova, em seu já mencionado livro Nada a Caminho: 

impessoalidade, niilismo e técnica na obra de Martin Heidegger (2006), proporciona-

nos as referências pertinentes ao cotejo do ser-aí com as reflexões heideggerianas em 

torno da técnica, especialmente a partir de seu exame da concepção de impessoalidade. 

Conforme registramos no primeiro capítulo deste trabalho, a noção de impessoal não se 

confunde com as denúncias, bastante correntes na sociologia e na filosofia 

contemporânea, da padronização dos seres humanos na atualidade regulada pelo 

consumismo e pelas tendências massificantes da cultura. Impessoalidade não é, para 

Heidegger, fenômeno exclusivo da civilização moderna.  O impessoal possui raízes 

ontológicas em seu pertencimento estrutural ao ser-aí, constituindo-se no horizonte 

fático que modula as manifestações do poder ser. Esse caráter ontológico do impessoal 

recebe cuidadosa explanação de Casanova no primeiro capítulo de seu referido estudo, 

denominado Impessoalidade e existência (2006, p. 9-99). 

Em seu segundo capítulo, Niilismo e cientificidade (2006, p. 101-189), o autor, 

situando-se sempre no círculo das reflexões filosóficas de Heidegger, dedica-se à 

investigação das feições específicas que a impessoalidade assume na era 

contemporânea, destacando a irrestrita expansão do impessoal na realidade atual. 

Acompanhando a apropriação heideggeriana da filosofia nietzschiana, articulada aos 

temas da técnica e do niilismo, Casanova identifica a extrapolação contemporânea da 

impessoalidade na culminação do percurso metafísico da subjetividade, em que a 

totalidade dos entes, nela incluída a humanidade, é alçada à condição de fundo de 

reserva permanentemente disponível à lógica da vontade tecnológica. 

Sob esse prisma, nota-se, então, uma modificação significativa, pois, ao mesmo 

tempo que o estatuto ontológico da impessoalidade, a esfera do impessoal em que 

necessariamente o ser-aí existe, revela sua vinculação às relações entre o ente humano e 

o ser – sua  imanência ao próprio ser-aí –, essa impessoalidade dilata-se continuamente 

na atualidade da técnica, da maquinação, do cálculo e do planejamento, ou seja, assume 

proporções inéditas. Não estamos diante de uma simples mudança quantitativa, mas sim 
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ante uma transformação qualitativa, que atinge diretamente o ser-aí, restringindo 

radicalmente ou, no limite, anulando, suas possibilidades existenciais. 

É nesses termos que Marco Antonio Casanova pergunta: o que acontece, então, 

com o ser-aí? (2006, p. 155-156). Antes de apresentarmos a resposta elaborada por esse 

autor, cumpre recordar que constatamos, em páginas precedentes deste texto, que a 

impessoalidade fática e o poder ser são traços indissociáveis no ser-aí, tensionados na 

própria dinâmica existencial. Heidegger pensa a projeção sempre associada ao plano 

fático do impessoal, sem o qual estaríamos diante de um puro poder ser, uma 

conceituação abstrata que implicaria a sua contradição na negação efetiva de suas 

possibilidades. Entretanto, se o poder ser não se concebe sem a facticidade do 

impessoal, a abrangência irrestrita da impessoalidade produz a anulação das projeções 

existenciais, das escolhas possíveis e com as quais o ser-aí efetivamente existe. 

Nesse sentido, Casanova afirma, consoantemente ao pensamento 

heideggeriano, que a absorção do homem pela vontade de poder e pela maquinação 

contemporânea, transformando a humanidade em fundo de reserva disponível à 

dinâmica da técnica, negou a expectativa nietzschiana de um além do homem 

emancipado, anunciado por Nietzsche como possibilidade de conquista da verdadeira 

humanidade e de elevação do ser humano como senhor da Terra. Ao contrário, o além 

do homem, de acordo com a interpretação heideggeriana, converte-se em mero 

instrumento da vontade de poder, com sua existencialidade proscrita na vigência 

absoluta do impessoal. O ser-aí, portanto, destituído da essencialidade de seu poder ser, 

encontra-se sob a ameaça de sua total supressão, a iminência da elisão de suas 

possibilidades no triunfo absoluto da impessoalidade (2006, p. 134-161). 

A partir dessas considerações, Casanova lança nova questão: o que, afinal, leva 

o homem ao domínio da vontade de poder ou, em outras palavras, a transfiguração de 

sua existência para o plano supremo da impessoalidade? (2006, p. 178). Para essa 

pergunta, o autor oferece estimulante resposta: 

 

[...] o impessoal acirra cada vez mais o seu domínio irrestrito porque 

nos desonera da responsabilidade pelo nosso poder ser mais próprio, 

porque nos assegura de nossas pretensas determinações quididativas e 

nos afasta do espectro angustiante tanto de nossa nulidade quanto de 

nossa finitude (mortalidade) radical, tornando possível a inserção sem 

travas no devir das ocupações medianas. (2006, p. 182). 
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Casanova vincula, então, a expansão contemporânea da impessoalidade à busca 

humana por uma estabilidade que nos afaste da angústia inerente à responsabilidade 

pelo poder ser que inevitavelmente acompanha o ser-aí, reafirmando, na sequência, a 

relação entre a supremacia fática irrestrita do impessoal e a considerável redução – no 

limite, anulação – do ser-aí como projeto. No seio dessa relação, interessa-nos 

sobremaneira a pertinente declaração de que a absorção do ente humano na maquinação 

impessoal contemporânea afasta-nos de nossa originária condição angustiante de ser 

para a morte. Neste ponto, emerge e elisão, na expansão da impessoalidade sob a 

vigência da técnica moderna, da tríplice articulação entre poder ser, angústia e ser para 

a morte, aspectos essenciais do modo de ser do ente humano em sua existência, o ser-aí. 

Conforme registramos no primeiro capítulo deste trabalho, no fenômeno da 

angústia o ser-aí é projetado para sua singularidade, suspenso ante o nada na destituição 

da significância de seus suportes fáticos, colocado em face da estranheza diante dos 

entes em sua totalidade. A angústia é a abertura para nosso poder ser mais próprio, 

confrontando-nos com nossa possibilidade extrema, impossibilidade de todas as outras 

possibilidades, a finitude do ser para a morte. Dito sumariamente, a angústia, 

descerrando o poder ser e o ser para a morte, suspende fenomenicamente a 

impessoalidade do mundo fático, ou melhor, confere relevo ao poder ser em detrimento 

da facticidade impessoal. Assim, na configuração ôntica contemporânea, com a larga 

estabilidade fática assentada na impessoalidade da mobilização técnica, dissipam-se e 

neutralizam-se a angústia, o poder ser e o ser para a morte. 

Antes, porém, de prosseguirmos com essas considerações, é conveniente 

alinhavar a confluência da interpretação oferecida por Marco Antonio Casanova sobre o 

acirramento do impessoal na atualidade com alguns apontamentos realizados no 

segundo capítulo deste texto, procedimento este que nos oferecerá mais elementos para 

a análise da situação do ser-aí e do ser para a morte no âmbito da contemporaneidade. 

Para sermos mais diretos, estamos nos referindo precisamente à tese heideggeriana, 

exposta em seu texto A superação da metafísica (2008, p. 61-86), de que, sob o 

planejamento e o cálculo da maquinação moderna, manifesta-se uma espécie de instinto 

de super-homem – perspectiva bastante diferente da emancipação do além do homem 

proposta por Nietzsche –, cuja racionalidade plenamente submetida à pulsão de calcular 

equivale à disposição instintual dos animais em responder com comportamentos 

irrefletidos às solicitações de seu meio ambiente. Nesse contexto, para Heidegger, a 
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razão humana equipara-se à pulsão animal, convergindo super-humanidade e 

subumanidade na dominação de um mundo sem mundo. 

 

3.2 Do homem formador de mundo ao mundo sem mundo da técnica moderna 

 

Asserções como a de que se verifica, na civilização atual, uma equalização 

entre a razão humana e a pulsão animal e de que nos encontramos absorvidos em um 

mundo sem mundo não nos parecem ser meras metáforas ou figuras de linguagem; 

possuem consistência conceitual assentada no conjunto do pensamento heideggeriano.  

Para tentarmos atingir seus significados, partiremos da expressão mundo sem mundo, 

algo que nos impõe, contudo, um recuo à primeira fase da filosofia de Heidegger, na 

qual se elabora sua concepção de mundo, afinal, o entendimento da afirmação de que 

estamos em um mundo sem mundo requer, como sua condição prévia, o discernimento 

da noção de mundo no universo filosófico heideggeriano
45

. 

Em nosso capítulo inicial, discorremos sobre o conceito heideggeriano de 

mundo explicitado em Ser e tempo ou, para sermos mais exatos, sobre a conceituação 

do ser-aí como ser-em-o-mundo, uma vez que esse filósofo rejeita a posição, fixada pela 

tradição filosófica, que concebe ser humano e mundo como entidades independentes e 

justapostas. Conforme então esclarecemos, ser humano e mundo são termos 

indissociáveis, estão em uma relação originária de pertencimento recíproco na 

existência do ser-aí em sua abertura para o ser. O ser-aí se sustém estruturalmente em 

poder ser, declínio e facticidade, ou seja, o ente humano está desde sempre lançado em-

o-mundo que é constitutivo do próprio ser-aí – descrever o ser-aí à revelia da 

mundanidade seria reduzi-lo à abstração teórica de um puro poder ser. Inserido desde 

sempre em um horizonte fático, o ser-aí ocupa-se com totalidades utensiliares que vem 

ao seu encontro, formando amplas redes de remissão significacional, e preocupa-se na 

coexistência, em seu ser com os outros – o ser-aí é em-o-mundo, é com os outros-em- 

mundo. 

                                                 
45

 É importante observar que a noção heideggeriana de mundo recebe novas orientações no contexto de 

sua segunda fase filosófica, o que se explica pela própria mudança do ponto de vista especulativo acerca 

do ser, com a substituição da analítica existencial pelo pensamento da verdade do ser e da não verdade do 

ser. Com essa modificação, não mais se privilegia o mundo explicitado pela estrutura existencial do ser-

aí, ser-em-o-mundo, pensando-se, desde então, o mundo a partir do dar-se do ser em suas destinações 

históricas. Entretanto, considerando que essa transformação não implica ruptura com a analítica 

existencial e que nossa proposta é a de confrontar o ser para a morte com o universo contemporâneo da 

técnica, concentraremos nossa explanação na concepção de mundo delineada na primeira etapa da 

filosofia de Heidegger. 
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Retomaremos, agora, essa concepção de heideggeriana de mundo, não mais 

diretamente a partir de Ser e tempo, mas tendo como referência o livro intitulado Os 

conceitos fundamentais da metafísica: mundo, finitude, solidão (2011), preleção 

realizada pelo filósofo na Universidade de Freiburg, entre outubro de 1929 e março de 

1930. A escolha por esse escrito baseia-se nos caminhos nele percorridos pelo filósofo, 

que nos facilitarão a posterior identificação dos vínculos entre mundo sem mundo, 

super-humanidade-subumanidade e equivalência da razão moderna com a pulsão 

animal. 

Na segunda parte de Os conceitos fundamentais da metafísica (2011, p. 219-

473), Heidegger trata da questão o que é mundo? em uma perspectiva comparativa 

fundamentada na pressuposição de três teses: a pedra é sem mundo; o animal é pobre de 

mundo; o homem é formador de mundo. O filósofo inicia o exame do problema pela 

exposição da tese intermediária – o animal é pobre de mundo –, posto que o seu 

esclarecimento remete diretamente a aspectos da primeira e da terceira teses – a pedra é 

sem mundo e o homem é formador de mundo. 

Definindo mundo provisoriamente como o acesso aos entes, Heidegger 

constata a pobreza de mundo do animal, não em termos quantitativos – possuir menos 

acesso à totalidade dos entes, comparativamente ao ser humano, que possuiria mais 

acesso aos entes em sua totalidade –, mas sim como privação: o animal é privado de 

mundo. Em um primeiro momento, observa o filósofo, parece então que o animal situa-

se em plano idêntico ao dos entes inorgânicos, das coisas simplesmente naturais, dado 

que sua privação de mundo confunde-se com o não ter mundo da pedra. Entretanto, o 

filósofo adverte que o não ter mundo da pedra e o não ter mundo do animal não devem 

ser compreendidos no mesmo sentido, uma vez que o modo de ser dos animais se 

distingue qualitativamente do modo  de ser das coisas naturais inanimadas, visto que o 

animal, como ser vivente, se mantém em constante ligação com os entes ao seu redor, 

movendo-se no círculo delimitado por seu meio ambiente.  

O trecho seguinte nos auxilia a compreender essa diferença: 

 

A pedra é sem mundo. A pedra encontra-se, por exemplo, no 

caminho. Nós dizemos: a pedra exerce uma pressão sobre o 

solo. Neste ponto, ela “toca” a terra. Mas o que chamamos aí 

“tocar” não é nenhum tatear. Não é ligação que o lagarto tem 

com uma pedra, quando ele repousa sobre ela ao sol. [...] Ela [a 

pedra] aparece e advém aqui e ali sempre a cada vez de acordo 



115 

 

com as circunstâncias, em meio a outras coisas, de tal modo que, 

em verdade, isto, em meio ao que ela se encontra simplesmente 

dada, não é essencialmente acessível para ela. Porque a pedra 

em seu ser-pedra não tem absolutamente nenhum acesso a algo 

diverso, em meio ao qual ela advém, para alcançar e possuir esse 

algo diverso enquanto tal, ela também não pode ser 

absolutamente privada de. (HEIDEGGER, 2011, p. 254-255). 

 

Dizer, portanto, que os entes inorgânicos, como a pedra, não tem mundo 

significa declarar sua completa ausência de abertura para a constituição de um campo 

relacional com os demais entes, implica discerni-los pelo traço essencial da ausência de 

acesso, compreendida não como carência, mas como especificidade de seu ser. Assim, 

no caso de entes como a pedra, simplesmente dados, sequer é plausível afirmar que há 

privação de mundo. Diferentemente, os animais estão em permanente relação com os 

entes circundantes – o sol, a presa, o predador, enfim, a totalidade dos entes que 

circunscreve suas vidas –, comportam-se impelidos por movimentos pulsionais que os 

articulam organicamente ao meio ambiente. Contudo, nesse comportamento do animal, 

não há propriamente abertura para os entes, não se dá a percepção do ente enquanto tal, 

em suas relações com o ser. 

Nesse sentido, Heidegger afirma que o animal, simultaneamente, tem um 

mundo e não tem um mundo. Pensado em seus vínculos orgânicos com os entes 

mundanos, o animal aproxima-se da humanidade, que forma o mundo em si. Pensado 

sob a privação de um modo de ser que se vincula aos entes, porém sem percebê-los 

enquanto tais, o animal aproxima-se da pedra. A privação de mundo do animal, 

portanto, consiste em uma carência que não se aplica às coisas inorgânicas – 

caracterizadas pela completa ausência de acesso aos entes –, em um não ter no poder 

ter, isto é, na relação com os entes – o poder ter – que não lhe proporciona a abertura, o 

acesso ao ente enquanto tal. O animal, privado de mundo, vive e comporta-se conforme 

as aptidões de seu organismo, absorvido à totalidade de seu meio ambiente. 

O traço essencial do organismo, prossegue Heidegger, é ser dotado de aptidões 

ou, dito de outra maneira, as múltiplas aptidões do animal são articuladas por sua 

unidade orgânica. O ser apto do organismo cria órgãos para si, em um processo de 

autoprodução, autorrenovação e autocorreção que diferencia a unidade orgânica de um 

utensílio como a máquina. Tanto nos utensílios quanto nos órgãos há essencialmente o 

caráter de para quê, porém o para quê dos utensílios, procedentes da fabricação 

humana, é definido por sua prontidão, enquanto o para quê dos órgãos é definido por 
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sua aptidão. O uso possível de um utensílio subordina-se a uma instrução que não reside 

em sua prontidão, encontrando-se previamente desenvolvida pelo contexto referencial 

que determina sua produção. Em perspectiva muito diferente, o órgão, perpassado pela 

aptidão, não está subordinado a uma instrução exteriormente fixada, sendo 

fundamentalmente pulsional, a saber, impelindo-se e sendo organicamente impelido 

para o interior de seu ser apto para. 

Essas aptidões orgânicas, primariamente inseridas no meio ambiente, ou seja, 

sem autonomia diante do ambiente circundante, constituem o si próprio do animal, seu 

modo de ser, desprovido de consciência e de reflexão, delineado pelo comportamento 

que o mantém estritamente em si mesmo. Esse ser si mesmo, no que tange ao modo de 

ser especificamente animal, compreende a noção de que o comportamento do animal 

não efetua um movimento transcendente para os entes, para fora de si. Essencialmente, 

o movimento pulsional do animal, seu comportamento, tem a perturbação como sua 

condição de possibilidade. A perturbação, que é a própria essência do organismo, 

possibilita o comportamento em um círculo de desinibição que, ao afetar o animal, 

enseja sua aptidão orgânica e o absorve no todo. 

É nesses termos, portanto, que se explicam o ter mundo e o não ter mundo do 

animal, uma vez que, em sua abertura meramente pulsional, que o vincula aos 

elementos do círculo desinibidor – o seu ter mundo –, não transcorre nenhuma 

percepção do ente enquanto tal, vigorando a privação de mundo – o não ter mundo – na 

qual seu comportamento orgânico é simplesmente absorvido pelo outro, enredado na 

totalidade circundante do meio ambiente. No trecho seguinte, após exemplificar a 

atividade pulsional mediante o comportamento da abelha, Heidegger assim se refere ao 

comportamento animal como privação do acesso ao ente enquanto tal: 

 

Em todo este movimento pulsional, a abelha está ligada ao lugar da 

comida, ao sol, à colmeia. Esta ligação não é, porém, nenhuma 

percepção das coisas citadas enquanto lugar da comida, enquanto sol e 

coisas do gênero, mas, poder-se-ia dizer, enquanto algo diverso. Não! 

Em geral, elas não são percebidas enquanto algo e enquanto um ente 

simplesmente dado. A ligação não é nenhuma percepção, mas um 

comportamento, um impelir, que precisamos aprender assim, porque é 

retirada do animal a percepção de algo enquanto algo; e, em verdade, 

não aqui e agora. A percepção é muito mais retirada no sentido de 

absolutamente não ter sido dada. Todavia, ele não está simplesmente 

sem qualquer ligação com um outro. Ao contrário, justamente através 

daí, ele é absorvido pelo outro, perturbado pelo outro. (2011, p. 316-

317). 
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Na perturbação impelida pela pulsão, o ser si mesmo específico do animal 

reside em sua absorção pela totalidade, sem o acesso ao ente enquanto tal, privação de 

mundo que diferencia seu comportamento do modo de ser humano, caracterizado pela 

assunção de atitude e pela abertura do ente em sua totalidade; em uma expressão, pela 

formação de mundo. 

Depois de detalhar a proposição o animal é pobre de mundo, Heidegger inicia 

sua exposição sobre a tese o homem é formador de mundo, desenvolvida no sexto 

capítulo da segunda seção de Os conceitos fundamentais da metafísica (2011, p. 351-

469). O filósofo parte exatamente da menção à distinção entre o comportamento animal, 

envolvido pelo meio ambiente e desprovido da realização da experiência dos entes, com 

a assunção de atitude pelo ente humano, que significa o deixar e o não deixar ser dos 

entes que vem ao encontro em sua existência, o acesso ao ente enquanto ente. 

Discorrendo sobre a expressão formação de mundo, Heidegger reafirma sua 

recusa do que classifica como conceito natural de mundo, consubstanciado nas diversas 

conceituações elaboradas pela tradição cultural e filosófica, e nas quais o mundo é 

identificado como algo previamente dado, o conjunto de entes subsistentes ou a soma 

dos entes. Formação de mundo, diferentemente, sugere a concepção de mundo 

alicerçada na abertura do ente nas condições fáticas da existência humana. Sendo assim, 

a tese da formação de mundo pelo homem assenta-se na noção heideggeriana de ser-aí, 

o modo de ser dos entes humanos, existência singularizada que se realiza como finitude 

no poder ser, no declínio e na facticidade. Na dinâmica existencial do ser-aí forma-se a 

significância do mundo como acessibilidade e abertura do ente na totalidade enquanto 

tal. Em outros termos, a expressão formação de mundo, enunciada resumidamente, 

designa a manifestação do ente, em sua totalidade, para nós, entes humanos. 

O filósofo, então, alerta para o teor ontológico da expressão, comunicando que 

a formação do mundo pelo homem não se especifica como uma dentre as muitas 

atividades empreendidas pelos seres humanos – tais como construir edifícios, realizar 

uma competição esportiva ou confeccionar espetáculos artísticos, para citarmos alguns 

exemplos por nós escolhidos entre os muitos possíveis. Todas essas atividades, isto sim, 

são provenientes da originária formação do mundo experimentada no ser-aí. É na 

experiência originária, acontecimento fundamental, da formação de mundo que o ser-aí 

efetivamente se constitui, existe – o que nos reenvia para a indissociabilidade entre 
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homem e mundo no ser-aí, perspectiva largamente explorada em Ser e tempo. Mundo, 

portanto, não é um ente dado e subsistente, ou fenômeno isolado no interior de um 

contexto mais amplo: relaciona-se necessariamente à singularização e à finitude 

humana. 

Heidegger identifica a formação do mundo pelo homem como acontecimento 

fundamental no ser-aí, articulado em três aspectos ou momentos: manter-se ao encontro 

do obrigatório, integração e desentranhamento do ser do ente (2011, p. 463). 

No manter-se ao encontro do obrigatório, estamos diante do estar aberto do 

ente humano, a abertura que o projeta livremente ao encontro do ente em sua totalidade 

enquanto tal. Faticamente declinado em-o-mundo e disposto na abertura primordial 

sustentada pelo ser, o ser-aí existe na obrigatoriedade da assunção de atitudes no 

encontro com a totalidade dos entes. Trata-se de uma dinâmica fundamentalmente 

distinta do comportamento do animal, que se desloca pulsionalmente no círculo de 

desinibições. O estar aberto do animal consiste em suas ligações com o meio ambiente, 

que não lhe facultam a acesso ao ente enquanto tal e implicam sua absorção pelo todo 

que circunscreve sua vida. Na abertura de mundo do ente humano, processa-se o vir ao 

encontro dos entes enquanto tais – do ente em sua totalidade -, em suas manifestações 

ontologicamente vinculadas ao ser. 

A integração, por seu turno, diz respeito à constatação de que os entes se 

manifestam sempre na totalidade para o ser-aí, ou seja, um ente jamais se oferece como 

dado único, encerrado em si mesmo, mas sim integrado em uma rede de referências e 

remissões, inserido em uma totalidade previamente experimentada pelo ser-aí. No 

âmbito da estrutura existencial do ser-aí, a integração concerne ao seu fenômeno 

existencial como ocupação – as relações do ente humano com o complexo de utensílios 

articulados em seu mundo – e ao ser com os outros – o ser com do ser-aí, 

originariamente aberto à coexistência. A totalidade do ente, em cuja abertura situa-se o 

ser-aí, é a própria vigência de mundo, e é a partir dela que vêm ao encontro os múltiplos 

entes em seus contextos ontológicos regionais e diversos
46

. 

                                                 
46

 Em Conceitos fundamentais da metafísica, Heidegger trata exemplarmente essa questão com a 

interpretação da seguinte proposição: o quadro está mal posicionado. O filósofo observa que o 

posicionamento inadequado do quadro não é uma determinação em si desse ente – como seriam, por 

exemplo, sua largura e sua cor -, sua propriedade objetiva e imanente.  O mau posicionamento do quadro 

também não diz respeito fundamentalmente àqueles que estão no interior do auditório – professor, 

palestrante, alunos, plateia –, ou seja, não devemos transferir sua posição inadequada para o polo oposto 

da subjetividade, dos sujeitos humanos que exprimiriam tal julgamento.  O quadro está mal posicionado 

no auditório em questão, isto é, caso se tratasse de um salão de danças ou de um recinto para cultos 
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Por fim, quanto ao terceiro aspecto, o desentranhamento do ser do ente, 

manifesta-se a abertura e a acessibilidade para o ente enquanto tal na articulação 

ontológica entre o ser-aí e o ser. O acesso ao ente enquanto ente significa o acesso ao 

ente enquanto ser – ser tal, fato de ser, ser verdadeiro -, a saber, o homem é formador 

de mundo em sua relação originária com o ser. O que se anuncia neste momento, 

essencial no acontecimento fundamental da formação de mundo, é a diferença 

ontológica, a distinção entre ser e ente, que sustenta a abertura da totalidade do ente na 

existencialidade do ser-aí. 

No acontecimento fundamental da formação do mundo no ser-aí, situamo-nos 

na dimensão originária da diferença ontológica. Essa diferença entre ser e ente, que não 

se exprime objetivamente no domínio da linguagem, é inacessível à delimitação 

conceitual de uma elaboração discursiva.  Heidegger constata a obscuridade da distinção 

ontológica, denominando-a de enigmaticidade da diferença entre ser e ente (2011, p. 

452-469). Afinal, se podemos, sem notáveis dificuldades, discorrer sobre a diferença 

entre um ente e outro ente, se podemos com segurança discorrer, por exemplo, sobre a 

distinção entre uma casa e um rio, entre a cultura e a natureza, entre um número e uma 

música – para citarmos apenas alguns entre incontáveis exemplos –, tal situação não se 

aplica à diferença entre ser e ente, impossível de se demarcar em características 

objetivas.  

Aliás, qualquer esforço intelectual nessa direção destina-se necessariamente a 

ser malsucedido, incidindo no equívoco de se assumir o ser como um ente entre outros, 

confundindo-o com uma espécie de ente supremo – tal como se verifica nas teorias 

metafísicas tradicionais. Diferentemente dos entes, o ser mostra-se sempre se ocultando, 

desvela-se em seu velamento, quer dizer, jamais se explicita em sua plenitude, apenas 

anunciando-se com a própria diferença ontológica em sua enigmaticidade insolúvel. Na 

filosofia Heideggeriana, o ser não se oferece como um objeto para o pensamento 

humano
47

. 

Neste ponto, é oportuno efetuarmos uma digressão para a reflexão apresentada 

por Ernildo Stein, em seu texto Introdução ao pensamento de Martin Heidegger (2011), 

                                                                                                                                               
religiosos, não se daria referido posicionamento equivocado do quadro. Em outras palavras, a posição 

incorreta do quadro se manifesta no interior de uma totalidade antecipadamente aberta pela experiência 

do ser-aí, o auditório; trata-se, assim, de um ente manifesto na totalidade. 
47

 Com base nessa impossibilidade de se objetualizar o ser, Marco Antonio Casanova afirma ser incorreto 

classificar Heidegger como um pensador do ser, se com essa expressão queremos indicar um pensador 

que assume o ser ao modo de um objeto de suas reflexões. Casanova, portanto, considera pertinente 

compreender Heidegger como um pensador do acontecimento de ser (2006, p. 122). 
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quando esse autor examina a crítica heideggeriana ao esquecimento do ser no curso 

histórico da metafísica, fenômeno que se completa na exclusividade do devir no 

pensamento nietzschiano e na configuração técnica da sociedade moderna.  Mais 

precisamente, com a pretensão de revelar a pertinência dessa crítica no horizonte 

filosófico do próprio Heidegger, Stein realiza o exercício intelectual de colocar em 

dúvida a legitimidade da acusação que esse filósofo faz ao pensamento filosófico 

tradicional, posto que, segundo a perspectiva heideggeriana, o ser sempre permanece 

sob o velamento.    

Em termos diretos, temos a seguinte questão: se o ser sempre se retrai sob a 

diferença ontológica, por que Heidegger insiste em sua crítica à metafísica como 

esquecimento do ser? A resposta de Ernildo Stein é incisiva: 

 

[...] Heidegger acusa a metafísica de esquecimento do ser. E com 

razão. Porque, diz Heidegger, o pior esquecimento é não lembrar. E a 

metafísica é esquecimento do ser porque ela não lembrou que o ser 

sempre se oculta, porque sua lembrança do ser se restringe ao 

desvelamento. É por isso que a metafísica, de um lado, possibilitou a 

eclosão do eu humano, mas, de outro lado, levou o homem à extrema 

subjetividade, em que o homem se dilui em seu eu, pelo excesso de 

afirmação do eu. Nenhuma das atitudes extremas é exata: nem a 

pretensão de recuperar o ser na plena ontofania de sua transparência, 

num regresso às origens em que o ser tenha se dado como pura 

presença, nem a fuga em direção oposta numa ânsia de afirmação do 

eu diante dos entes como senhor da Terra. (2011, p. 152). 

  

Assim, o esquecimento do ser pela metafísica é o esquecimento mesmo de que 

o ser permanece retraído na diferença ontológica, mostra-se em seu ocultamento, algo 

que se exprime inicialmente nos primórdios do pensamento metafísico, quando a 

pergunta pelo ser deriva para sua conversão ao plano ôntico, e que se consuma na 

filosofia de Nietzsche com a unicidade conferida ao devir e o abandono da própria 

pergunta acerca do ser. Encobre-se, na história da metafísica ocidental, que atinge seu 

paroxismo na absorção do homem pela vigência da técnica moderna, o acontecimento 

fundamental da diferença ontológica. 

Diferença ontológica na qual, retornando a Heidegger, em Os conceitos 

fundamentais da metafísica, se dá a abertura e a acessibilidade do ente enquanto ser, e 

com a qual, contudo, não é possível se estabelecer uma simetria discursiva entre ser e 

ente. Na diferença ontológica está o desentranhamento do ser do ente, aspecto imanente 
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à formação de mundo, articulado ao manter-se ao encontro do obrigatório e à integração 

pela qual o ente se manifesta enquanto totalidade. 

Percorrida a tríplice articulação que caracteriza a formação do mundo pelo ser 

humano, Heidegger identifica a unidade desse acontecimento fundamental na noção de 

projeto originário. O projeto, estrutura originária da formação de mundo, determina a 

essência existencial do ser humano, é o poder ser com o qual o ser-aí se mantém em sua 

abertura para o ser na manifestação do ente em sua totalidade. Pensado no horizonte da 

formação de mundo pelo homem, projeto originário é projeto de mundo. Projetando-se, 

o ser-aí transcende em direção a si próprio, suspendendo-se em meio ao possível em 

vias de realização e assumindo atitudes que o lançam aos significados do seu mundo – 

movimento transcendente rigorosamente distinto da absorção verificada no 

comportamento do animal. Esse projetar originário é integrador, à medida que atua na 

formação antecipativa da totalidade com a qual se oferecem as realizações possíveis ao 

ser-aí em sua facticidade. Enquanto abertura da possibilitação, o projetar é o 

acontecimento fundamental da diferença ontológica, a possibilidade do ser e do não ser 

na vigência do mundo como projeto. 

Completamos, então, a descrição de pontos centrais da tese heideggeriana de 

que o homem é formador de mundo, concepção plenamente convergente com a noção 

do ser-aí como ser-em-o-mundo, desenvolvida pelo filósofo em Ser e tempo, ou seja, 

reafirma-se, em Os conceitos fundamentais da metafísica, a convicção de que ente 

humano e mundo são compreendidos em uma unidade fenomênica primordial. O ser-aí, 

com sua estrutura ontológica articulada na existência, no declínio e na facticidade, é 

desde sempre lançado na abertura de um mundo em que o ente vem ao encontro 

enquanto tal, manifestando-se   no acontecimento fundamental da diferença ontológica, 

na qual ser e ente estão em permanente relação. 

Dessa forma, nossa exposição da análise empreendida por Heidegger acerca da 

formação de mundo pelo homem não se moveu pela expectativa de encontrarmos uma 

definição de mundanidade parcial ou totalmente distinta daquela revelada em Ser e 

Tempo, interessando-nos, isto sim, o caminho comparativo escolhido pelo filósofo, em 

Os conceitos fundamentais da metafísica, para o exame do problema filosófico do 

mundo. Pois essa perspectiva comparativa, em que se confrontam as teses a pedra é sem 

mundo, o animal é pobre de mundo e o homem é formador de mundo, nos conduz a um 

ponto de vista privilegiado para a perscrutação da questão axial deste capítulo: em que 
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medida o perigo contemporâneo que assola a essência da humanidade, sob a vigência da 

técnica moderna, constitui-se em ameaça ao ente humano interpretado no âmbito da 

analítica existencial, no interior da qual se explicita o ser-aí como ser para a morte?  

Pontualmente, ingressamos nas considerações sobre as referidas teses 

comparativas com o propósito de interpretar pertinentemente ponderações e expressões 

significativas utilizadas por Heidegger no texto A superação da metafísica. (2008, p. 

61-86). Nesse ensaio, vêm à tona as asserções de que, na civilização moderna, sob o 

esgotamento e a consumação da metafísica, há um mundo sem mundo, no qual super-

humanidade e subumanidade se encontram identificadas na equivalência da razão 

humana e da pulsão animal, sob a vigência da maquinação da técnica moderna. 

Em A superação da metafísica, Heidegger declara que, na provocação e na 

exploração incessantes sob a vigência essencial da técnica moderna, na qual todos os 

entes, inclusive a humanidade, são convertidos em matéria-prima e fundo de reserva 

sempre disponível à dinâmica de poder, desaparece o fazer-se mundo do mundo. Essa 

ausência de mundo procede da absolutização do plano ôntico, transformado em 

dimensão única da realidade com a remoção, no pensamento de Nietzsche – enquanto 

conclusão do curso da metafísica e paroxismo da subjetividade moderna –, da própria 

pergunta filosófica sobre o ser. Dito em outra linguagem, o desaparecimento do mundo 

ou, se preferirmos, a vigência de um mundo sem mundo é proveniente do encobrimento 

da diferença ontológica. 

É nos círculos do pensamento heideggeriano, portanto, que devemos interpretar 

sua afirmação de um mundo sem mundo na contemporaneidade. Afinal, se nos 

movimentarmos pelas conceituações tradicionais de mundo, que o definem, em geral, 

como um ente simplesmente dado, um conjunto de entes ou a soma de entes que 

denominamos de intramundanos, o diagnóstico da ausência de mundo na modernidade 

não nos parecerá minimamente razoável. Heidegger, porém, conforme sabemos, versa 

sobre o mundo na dimensão existencial do ser-aí ou, recorrendo novamente à 

perspectiva comparativa, enquanto formação de mundo pelo homem. Na compreensão 

prévia em que se relacionam o ente humano e o ser é que efetivamente o mundo se 

essencializa em sua vigência, no horizonte do acontecimento fundamental da diferença 

ontológica, da distinção enigmática entre ser e ente, em que a existencialidade do ser-aí 

se realiza como poder ser em seus limites significacionais e fáticos.  
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Assim, no ocultamento contemporâneo da diferença ontológica, inviabiliza-se a 

formação de mundo pela humanidade; no limite, proscreve-se o próprio ser-aí, que é 

essencialmente mundo
48

. Não há, nesse contexto, propriamente o ente humano existindo 

em suas possibilidades finitas, com seu poder ser si próprio inserido em um horizonte 

fático; prevalece a vigência de um ente requisitado para o domínio da Terra, o 

assenhoramento de todos os entes, requisitado para a exploração dos entes pela vigência 

da maquinação, que transmuta ele mesmo, o ente humano, em energia disponível no 

fundo de reserva. 

 

3.3 A neutralização do ser-aí na confluência entre super-humanidade e 

subumanidade 

 

Nesse mundo sem mundo, vive a super-humanidade, alusão explícita ao além 

do homem nietzschiano, a humanidade pós-metafísica anunciada por Nietzsche como 

protagonista da transvaloração de valores a partir de si mesma, sob a contínua 

superpotencialização da vontade de poder. Segundo Heidegger, conforme antes 

esclarecemos, esse além do homem não se constitui exatamente como pleno proprietário 

dos entes em sua totalidade; ao contrário, absorve-se na contemporânea configuração 

técnica da vontade de poder – vertida em vontade de vontade –, sendo que a 

subjetividade pleiteada na origem da metafísica moderna, que concebe homem e 

mundo, respectivamente, como sujeito e objeto, conclui-se no arrebatamento da 

humanidade requisitada pela essência  calculadora da técnica. Desse modo, então, a 

super-humanidade, aproximando o homem à condição de um ente simplesmente dado, 

converge para a subumanidade, posto que o super-homem ou sub-homem – afinal, são o 

mesmo – destitui o ente humano de sua livre relação com o ser, de sua abertura para o 

ente enquanto tal na sua totalidade, do ser-aí como projeto formador de mundo. 

                                                 
48

 Neste momento, são importantes algumas ponderações. Inicialmente, é imprescindível evitar, mais uma 

vez, a confusão entre as expressões ocultamento do ser e ocultamento da diferença ontológica. Quanto à 

primeira, refere-se à ambiguidade incessante ao velamento e desvelamento do ser – o ser 

permanentemente se desvela em seu velamento –, constitutiva da própria diferença ontológica em sua 

insuperável enigmaticidade. Quanto à segunda, concerne ao esquecimento da diferença ontológica, que se 

inicia nas origens da metafísica e que se completa em sua saturação, com o abandono explícito da 

pergunta sobre o ser. Além disso, o encobrimento da distinção ontológica não aponta para uma suposta 

ausência de vigência do ser – esse esquecimento do ser é, de acordo com a filosofia heideggeriana, uma 

destinação histórica do ser mesmo. Em A superação de metafísica, o filósofo é claro ao dizer que, no 

mundo sem mundo, persiste a vigência do ser, porém sem vigor próprio (2008, p.80). 
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Em A superação da metafísica, mencionando o deserto significacional 

instaurado pelo completo esquecimento do ser, Heidegger exprime nas seguintes 

palavras a identidade contemporânea entre super-humanidade e subumanidade: 

 

É no meio desse vazio e abandono que o homem, ávido de si mesmo, 

encontra como única saída para salvar a subjetividade no super-

homem o consumo dos entes no fazer da técnica, a que também 

pertence a cultura. Subumanidade e super-humanidade são o mesmo. 

Pertencem uma à outra, da mesma maneira que no animal rationale da 

metafísica, o “sub” da animalidade e o “super” da ratio estão 

acoplados em uma correspondência. (2008, p. 80). 

  

Examinando essa convergência moderna entre super-humanidade e 

subumanidade à luz das teses comparadas em Os conceitos fundamentais da metafísica, 

identificamos a subumanidade dessa super-humanidade em condição semelhante àquela 

contida na tese intermediária, o animal é pobre de mundo, uma vez que o sub-homem 

moderno é privado das características que definem a possibilitação da formação de 

mundo – o manter-se ao encontro obrigatório, a integração e o desentranhamento do ser 

–, unificados no projeto originário. Essa privação o aproxima da pobreza de mundo do 

animal, que, como observamos, comporta-se impulsionalmente mediante perturbações 

estabelecidas no círculo desinibidor de seu meio ambiente. Do mesmo modo que o 

animal vive suas relações com os entes circundantes sem, contudo, experimentar o 

acesso ao ente enquanto tal, isto é, um vínculo autêntico e compreensivo com o ser, o 

super-homem responde às requisições da realidade técnica sob o completo silêncio da 

distinção ontológica, sem conquistar o acesso ao ente em seu ser; assim como o animal 

é absorvido, em suas ligações com o meio circundante, pelo outro, pelos entes de seu 

círculo, o sub-homem é enredado pela totalidade constituída pela configuração técnica 

de um mundo sem mundo. 

Compreende-se, neste momento, a asserção heideggeriana da equivalência 

entre razão humana e pulsão animal, a partir da referida confluência entre super-

humanidade e subumanidade. O comportamento animal consiste no ser impelido por 

pulsões orgânicas fixadas em seu círculo de desinibições, algo bastante distinto, como 

anteriormente destacamos, da assunção de atitude do homem na abertura para a 

manifestação do ente em sua totalidade. Sob a maquinação e o planejamento da técnica 

moderna, a razão humana se reduz aos procedimentos de cálculo processados na 
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dinâmica da sucessão integrada de disponibilidades requisitadas pela realidade da 

superpotencialização do poder. 

Conclui-se, assim, que essas ponderações acerca do mundo que não se faz mais 

mundo e de seus temas correlatos – convergência entre super-humanidade e 

subumanidade; simetria entre razão humana e pulsão animal; conversão do ente humano 

em fundo de reserva; a subumanidade como condição de um ente simplesmente 

subsistente – corroboram o que antes identificamos sob o enfoque do alargamento do 

domínio da impessoalidade na sociedade moderna, a saber, o ser-aí, privado da 

essencialidade de seu poder ser, situa-se sob a severa ameaça de sua total supressão na 

contemporaneidade.  

Depreende-se, então, a resposta para o problema que nos concerne 

centralmente, isto é, acerca da condição do ser para a morte sob a vigência da 

maquinação técnica: com a radical neutralização do ser-aí, sob a absolutização do devir 

ôntico da realidade, oculta-se a existência do ser humano em sua essência de ser para a 

morte. 

O entendimento dessa conclusão é facilitado pela indicação de alguns dos 

aspectos delineadores do ser-aí como ser para a morte – detalhadamente expostos no 

primeiro capítulo desta tese. Localizamos o ser para a morte na nulidade primordial do 

ser-aí, entendida em sua ausência originária de propriedades substanciais e em sua 

existência não necessária, ou seja, o ser-aí é um existente em um horizonte finito de 

possibilidades, sendo-lhe imanentes o poder ser e o poder não ser. Nessa negatividade 

essencial do ser-aí, revela-se o modo de ser do ente humano como o ser-adiantado-em-

relação-a-si, permanentemente mobilizado por seu ainda não. Para o ser-aí, a morte 

não diz respeito à conversão de um ente subsistente para a esfera da não subsistência; é, 

isto sim, sua possibilidade extrema e insuperável, impossibilidade de todas as suas 

possibilidades. Revelam-se, assim, as teses que permeiam a concepção ontológica do 

ser-aí como ser para a morte: ao ser-aí pertence um ainda não; para o ser-aí, atingir o 

fim de seu curso incide em seu já não ser; e o findar abriga um modo de ser singular e 

insubstituível. 

No ser-aí como ser para a morte, são essenciais os fenômenos da culpa e do 

apelo, ambos remissivos à disposição fundamental da angústia. Constatamos que o ser 

culpado imanente ao ser-aí reside em sua nulidade originária – o não ser fundamento de 

um ser determinado por um não, ser fundamento de uma nulidade –, ou seja, sendo 
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essencialmente um poder ser e, contudo, sem ter decidido previamente por sua 

existência, o ser-aí existe sempre aquém de suas possibilidades, no declínio da 

facticidade. O ser-aí, então, existe necessariamente culpado ante seu poder ser mais 

próprio. O apelo, enviado pelo ser-aí, destina-se ao ser-aí, a saber, trata-se da 

convocação procedente do ser-aí angustiado para que o ser-aí declinado no impessoal 

da facticidade – desviado, portanto, de seu poder ser originário –, realize a assunção de 

sua radical indeterminação, sua essência como possibilidades. 

A partir dessa convocação da consciência, a interpelação que o ser-aí 

angustiado envia ao ser-aí declinado, emerge o ser resoluto, que desperta da perda de 

seu si mesmo na impessoalidade e tende ao seu poder ser próprio – movimento que não 

implica, evidentemente, sua desvinculação da realidade fática, imanente ao ser-aí, mas a 

conquista da autêntica escolha do seu ser. Esse fenômeno, que projeta o ser-aí na 

nulidade do ser fundamento, implica a abertura do poder ser até o final, isto é, revela-se 

o ser para morte no ser-aí que encontra sua nulidade extrema e apropria-se de sua 

estrutura ontológica existencial.  

A interpelação é lançada mediante o estranhamento radical da angústia para o 

ser culpado mais próprio. Fenômeno existencial originário do ser-aí, a angústia se 

manifesta na suspensão de vínculos entre o ser-aí e o mundo. Dito de outro modo, na 

disposição fundamental da angústia o mundo é destituído de qualquer significância, 

colocando o ser-aí na abertura do nada. Dessa forma, a angústia suspende a 

familiaridade do ser-aí com os entes intramundanos, familiaridade esta que caracteriza a 

cotidianidade mediana na impessoalidade. A angústia não se confunde com o medo, 

pois o ser-aí não se angustia com os entes particulares que estão no mundo, quer dizer, 

não há propriamente um quê da angústia. A indeterminação do diante de quê da 

angústia é, isto sim, a irrelevância originária de todos os entes intramundanos, aberta no 

ser-em-o-mundo como tal, quer dizer, o ser-aí se angustia com o mundo enquanto tal, 

na revelação do nada. 

A disposição fundamental da angústia projeta radicalmente o ser-aí no interior 

de suas possibilidades, proporcionando-lhe a abertura ao poder ser como ser livre para a 

possibilidade de a si mesmo escolher, a liberdade inscrita em sua finitude. Na 

singularização desse pleno poder ser, o ser-aí é lançado ao paroxismo de sua nulidade, 

sua possibilidade extrema, a possibilidade que, efetivada, remove definitivamente o 

poder ser: a morte. 
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Nesses termos revela-se o ser-aí como ser para a morte, perspectiva ontológica 

delineada no desenvolvimento da analítica existencial e significativamente distinta da 

morte absorvida na esfera ôntica da facticidade. Na impessoalidade fática do ser-aí 

declinado, a morte é acolhida como certeza empírica, privada, contudo, de sua dimensão 

originária existencial e acolhida como contingência que não se refere propriamente a 

ninguém. Entendida como concretamente real e assimilada enquanto fenômeno 

incidental e exógeno ao ser-aí, a morte é onticamente conceituada como acontecimento 

do qual é possível se desviar, ocultando-se, com isso, sua fenomenalidade fundamental 

e própria, a saber, sua possibilidade constante e iminente, nulidade sobre a qual paira o 

originário poder ser do ser-aí em sua existencialidade.  

Portanto, na destinação histórica contemporânea do ser, consumação da 

metafísica que concede relevo único à realidade ôntica em seu devir, a morte é 

predominantemente acolhida sob esse prisma de pura incidentalidade empírica, 

abstraída de sua essencialidade ontológica no ser-aí como ser para a morte. No mundo 

sem mundo, no qual o ser-aí é tendencialmente suprimido na extrapolação da 

impessoalidade em detrimento de seu poder ser, bem como transmutado em ente 

puramente subsistente, disponível, como todos os demais entes, ao cálculo maquinador 

e explorador da técnica, o ser para a morte é expatriado pela superpotencialização do 

poder
49

. Em linhas gerais, se o ser para a morte repousa sobre as relações entre o ente 

humano e o ser, no poder ser do ser-aí, o encobrimento dessa condição existencial do 

ser humano é pressuposto pela radical neutralização do modo de ser especificamente 

humano, promovida pela primazia conferida ao plano ôntico pela realidade e pelo 

pensamento modernos. 

Em sentido rigoroso, o ocultamento do ser-aí como ser para a morte é 

pontualmente identificado na análise das relações entre angústia, poder ser e 

impessoalidade, focalizadas sob o prisma da configuração da realidade sob a vigência 

                                                 
49

 É importante assinalar que aquilo que afirmamos acerca da impessoalidade é igualmente válido para a 

morte apreendida no nível ôntico. Anteriormente, destacamos que a impessoalidade é imanente ao ser-aí 

em sua dinâmica existencial, ou seja, possui base ontológica, sendo que a mudança qualitativa, na 

sociedade moderna e no esgotamento da metafísica, verifica-se na ilimitada expansão do impessoal, 

restringindo-se drasticamente o ser-aí como projeto. Na mesma perspectiva, a elaboração ôntica da morte 

não é acontecimento circunscrito a determinada época da história da humanidade, sendo, isto sim, 

expressão necessariamente presente no ser-aí em todas as suas épocas, vinculada à condição do ente 

humano como ser para a morte. Na atualidade, porém, essa concepção ôntica da morte, em consonância 

com o domínio absoluto da impessoalidade, autonomiza-se diante do ser para a morte. Com o ser para a 

morte plenamente encoberto no desterro do próprio ser-aí pela vigência da técnica, a certeza empírica e 

impessoal da morte apresenta-se como perspectiva exclusiva da mortalidade. Em linguagem incisiva, a 

morte é vertida em mero findar de um ente. 
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da técnica moderna. O fenômeno da angústia, afinal, retira o ser-aí de sua 

impessoalidade, suspendendo-o entre o ser e o nada, o poder ser e o poder não ser, 

remetendo-o, assim, à sua condição de projeto, sobrelevando o poder ser que constitui a 

abertura para sua possibilidade irremovível – impossibilidade de todas as suas 

possibilidades –, a morte. Em contrapartida, o alargamento da impessoalidade é 

sinônimo de retração do poder ser do ser-aí, arrebatando o ente humano em uma 

estabilidade fática refratária à disposição fundamental da angústia. Compreende-se 

melhor, dessa forma, a posição de Marco Antonio Casanova, para quem o domínio 

irrestrito da impessoalidade fática deriva da estabilização para a qual atrai o ser humano, 

subtraindo-o de seu poder ser, ou seja, de sua angustiante nulidade e finitude – negando, 

assim, sua condição originária de ser para a morte. 

Transposta para o confronto com o contexto enunciado pelas noções declaradas 

em A superação da metafísica – super-humanidade e subumanidade; equivalência entre 

pulsão animal e razão humana; mundo que não mais se faz mundo –, a existencialidade 

do ser para a morte encontra o mesmo destino: seu ocultamento. Na conversão do ente 

humano à privação de mundo, da assunção de atitude ao comportamento maquinal, da 

acessibilidade ao ente enquanto tal ao enredamento pela totalidade que delimita as 

ligações, o ente humano vive em condição de subumanidade, afastado de seu poder ser 

e de sua existencialidade como ser para a morte. 

A expressão mundo sem mundo, contudo, pode sugerir uma objeção à asserção 

de que o ser para a morte encontra-se encoberto sob o esquecimento da diferença 

ontológica. Esboçamos essa contestação nos seguintes moldes: se a angústia, fenômeno 

em que se explicita o ser para a morte, implica a suspensão da facticidade do ser-aí na 

não significatividade do mundo, não estaríamos, no caso dessa disposição fundamental, 

diante de um mundo sem mundo? Expressa de outro modo, a questão é: a suspensão da 

facticidade, com a qual a angústia retira o ser-aí da impessoalidade e o lança à 

negatividade primordial de seu poder ser, não é o mesmo que o mundo sem mundo da 

realidade moderna? E, admitida essa hipótese, na constituição ôntica desse mundo sem 

mundo não persistiria desencoberto o ser para a morte? 

Na citação seguinte, extraída de Ser e tempo, quando Heidegger trata da 

disposição fundamental da angústia, encontramos as respostas para esses 

questionamentos: 
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No diante-de-quê da angústia torna-se manifesto o “não é nada nem 

em parte alguma”. O caráter recalcitrante do nada e em parte alguma 

do interior-do-mundo significa fenomenicamente: o diante-de-quê da 

angústia é o mundo como tal. A plena não-significatividade que se 

anuncia no nada e em parte alguma não significa ausência-de-mundo, 

mas, ao contrário, que o ente do interior-do-mundo é em si mesmo tão 

desimportante que, sobre o fundamento dessa não-significatividade de 

o-que-pertence-ao-interior-do-mundo, o mundo, unicamente em sua 

mundidade, ainda se impõe. (2012, p. 523). 

  

Observamos, dessa forma, que a não significatividade do mundo, desvelada na 

angústia, e o mundo que não mais se faz mundo, sob a vigência da técnica 

contemporânea, não são apenas expressões dessemelhantes; mais do que isso, são 

fenômenos contrários, reciprocamente excludentes. 

Na angústia, como antes afirmamos, o ser-aí é afastado de sua cotidianidade 

mediana, da facticidade e da impessoalidade, ou seja, é retirado de sua familiaridade 

com os entes intramundanos, então expostos em sua irrelevância. Envolvido pela 

angústia, o ser-aí transcende o nível ôntico da realidade – desprovido, então, da 

significância própria da existência declinada – e se dirige ao seu poder ser si mesmo, 

suspenso no mútuo pertencimento entre ser e nada. Nessa disposição originária, as 

relações entre o ente humano e o ser sobrevém ao primeiro plano da existência, 

desvelando a constituição fundamental do ser-aí como ser-em-o-mundo. A angústia do 

ser-aí ultrapassa a circunscrição ôntica do ente intramundano, oferecendo a abertura do 

mundo como mundo. Assim, o ser-aí se angustia como o mundo enquanto tal, com o 

ser-em-o-mundo, situado além dos referenciais fáticos que cotidianamente orientam sua 

existência. Angustiado, o ser-aí não compreende a si pela impessoalidade fática do 

mundo, singularizando-se, desse modo, em seu ser possível, poder ser em-o-mundo. 

Singularizado em seu poder ser, o ser-aí está angustiado com a liberdade e a 

responsabilidade de ser si mesmo em-o-mundo. 

Essa diferença entre a não significatividade do mundo, proporcionada pela 

disposição fundamental da angústia, e a ausência de mundo é reforçada por Michel 

Inwood no verbete intitulado Mundo e entes como um todo, contido em seu Dicionário 

Heidegger:  

 

Em certos HUMORES, notavelmente a angústia, coisas cotidianas 

perdem sua significação: “A familiaridade cotidiana entra em colapso. 

Dasein foi individualizado, mas individualizado como-ser-no-mundo. 

Ser-em entra no ‘modo’ existencial do ‘não-estar-em-casa’” [...]. 

Dasein já não está mais em casa no mundo, embora nunca tenha 



130 

 
cessado de ser no mundo; ele não o poderia fazer sem cessar de ser 

Dasein. (2002, p. 121). 

 

Portanto, a angústia não suspende o mundo como tal; ao contrário, neutraliza o 

ente intramundano e o declínio fático da impessoalidade, abrindo o mundo em seu ser 

para o ser-aí enquanto projeto essencialmente negativo – sem nenhuma determinação 

quididativa. Fenômeno oposto se verifica na destinação histórica da técnica como 

provocação, no mundo sem mundo que estende a impessoalidade na maquinação, 

encobrindo o poder ser do ser-aí na sua conformação à subumanidade. Se a angústia 

projeta o ser-aí em sua relação com o ser, no mundo sem mundo o ente humano é 

enviado para a subsistência, um ente entre todos os entes simplesmente dados, 

ignorando-se sua abertura para o ser. 

Reforçam-se, assim, as afirmações anteriores de que no mundo sem mundo não 

há angústia, de que no mundo sem mundo não há ser-aí, de que no mundo sem mundo 

não há ser para a morte. No mundo sem mundo o homem torna-se ente disponível para 

a composição técnica, converte-se, segundo Heidegger, em A superação da metafísica 

(2008, p. 82), na mais importante matéria-prima, material humano passível de ser 

produzido artificialmente nas fábricas contemporâneas. 

 

3.4 A produção artificial de entes humanos 

 

Esse último aspecto mencionado, a produção tecnológica do homem, é tema do 

artigo A fabricação dos humanos (2005, p. 391-415), escrito por Zeljko Loparic, sendo 

que esse autor observa que as primeiras considerações de Heidegger sobre o tema 

aparecem em seu texto intitulado A essência e o conceito de physis em Aristóteles, 

redigido no ano de 1939. Nesse texto, comenta Loparic, Heidegger tematiza a ambição 

de confecção técnica de seres humanos, tendência identificada pelo filósofo na era 

contemporânea, ao se apropriar da distinção aristotélica entre physei onta e poiounema. 

Trata-se da distinção entre os entes naturais, cujo ser procede diretamente da própria 

physis, e os entes fabricados, provenientes da poiesis, isto é, produzidos com a ação 

humana. Em outros termos, estamos perante os domínios distintos da physis e da techné. 

Partindo da argumentação de Aristóteles de que a técnica não substitui a natureza em 

sua essência, Heidegger, ao constatar a expansão da esfera técnica para a esfera natural 
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na atualidade, afirma que a geração tecnológica da vida humana, iminente na atualidade, 

implica a proscrição do nascimento e da morte. 

Percorreremos, então, alguns pontos dos referidos comentários de Heidegger 

acerca da física aristotélica, com a pretensão de alcançar suas considerações sobre a 

produção tecnológica de humanos nas suas mais densas implicações. 

 O filósofo inicia seu texto A essência e o conceito de physis em Aristóteles 

(2008, p. 251-314) com apreciações sobre a palavra natureza, termo derivado do latim 

natura, com o qual se realiza a tradução do vocábulo grego physis. Natureza, afirma 

Heidegger, é a palavra utilizada para recobrir o campo de relações do homem com os 

entes não humanos, a saber, com todos os diversos entes que se distinguem do ser 

humano, perspectiva esta que se exprime em dicotomias ou contraposições como 

natureza e sobrenatureza, natureza e cultura, natureza e história. Por outro lado, 

entretanto, aplica-se também o termo natureza para designar o ser de algo, quando 

versamos, por exemplo, sobre a natureza da cultura, a natureza da história ou a natureza 

da humanidade. Portanto, em que pese a multiplicidade de direções assumidas pela 

palavra na história do pensamento, natureza refere-se invariavelmente a uma 

interpretação sobre a totalidade do ente. 

A insuficiência do vocábulo natureza para a tradução do termo physis é 

destacada por Heidegger – o próprio texto sobre a física aristotélica é, em certo sentido, 

uma tentativa de aproximação com o significado originário da palavra – ou, dito de 

outro modo, assimilada como uma acentuada redução semântica que se explica no curso 

mesmo do pensamento ocidental. Procurando penetrar a via heideggeriana do exame 

dessa questão, entendemos que, ainda que a utilização da expressão natureza como 

sinônimo do ser de um ente se reporte aos seus vínculos com a noção de physis, a 

acepção predominante de natureza como termo referido especialmente ao outro da 

humanidade – todos os entes naturais que os homens não são – anuncia a medida de sua 

distância quanto ao termo grego original. E indica tal medida justamente por subtrair o 

próprio homem à physis e prenunciar a configuração das relações entre ser humano e 

entes naturais ao modo das relações entre sujeito e objeto – movimento, como vimos 

anteriormente, efetuado pela metafísica moderna. 

Remetendo centralmente à distinção entre o homem e os demais entes e, no 

limite, instaurando na linguagem a contraposição entre a humanidade e a dimensão 

natural, o conceito de natureza dissocia-se da noção de physis, posto que a esta pertencia 
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a concepção do modo de ser do homem como ente que cresce naturalmente.   A 

tentativa de justificar essa proposta interpretativa, assim como suas relações com a 

sugestão heideggeriana de que a fabricação de humanos seja um anseio da época de 

vigência planetária da técnica moderna, impõe-nos a explanação, ainda que breve, do 

tratamento que Heidegger realiza acerca da discriminação aristotélica entre os entes que 

surgem naturalmente, os seres vivos, e os entes que são tecnicamente produzidos, os 

artefatos. 

Discorrendo sobre as reflexões de Aristóteles em torno da physis, Heidegger 

sublinha a mobilidade como seu conceito central, enfatizando que, conquanto essa 

noção não seja estritamente aristotélica, sendo, isto sim, amplamente presente no 

pensamento grego – facilmente identificável, por exemplo, nos filósofos pré-socráticos 

–, é com esse filósofo que a mobilidade recebe sua formulação rigorosa. Na filosofia de 

Aristóteles, mobilidade não corresponde meramente a uma característica dentre as 

múltiplas manifestações da fisicalidade, sendo concebida, na realidade, em sua 

imanência ao ser, como modo fundamental do ser (2008, 255-267). 

A importância dessa noção na filosofia aristotélica é destacada quando 

Heidegger salienta a diferença entre a moderna conceituação da mobilidade, 

sistematizada no pensamento científico, e o conceito de mobilidade elaborado na física 

de Aristóteles. A ciência moderna delimita a mobilidade em um plano puramente 

espacial, compreendendo-a como o deslocamento dos corpos que percorrem a distância 

entre pontos espaciais, que dizer, a mudança de posição, de lugar.  Comparativamente 

ao conceito desenvolvido pelo antigo filósofo grego, a física moderna procede com um 

recorte que realiza a completa coincidência da mobilidade com o movimento espacial, 

reduzindo-a qualitativamente a um aspecto do mundo físico. Em Aristóteles, a 

mobilidade manifesta-se sob múltiplas modalidades, incluindo-se nesse conjunto o 

deslocamento no espaço, mas não se circunscreve essencialmente a nenhuma de suas 

expressões, definindo-se, isto sim, no núcleo da physis como a transformação de algo 

em algo, o modo de ser em que algo antes oculto advém à presença. Em termos amplos, 

portanto, a mobilidade consiste no processo no qual a physis produz a si mesma. 

Sendo assim, as plantas, os animais, quer dizer, os seres vivos ou entes naturais 

são na mobilidade, expressão que deve ser compreendida em seu significado preciso: a 

mobilidade não é, então, um atributo desses entes que surgem e crescem naturalmente, 

ou melhor, não estamos nos referindo a seres que, dentre outras aptidões, são capazes de 
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se mover, mas sim a entes que, em seu pertencimento à physis, têm em si próprios o 

princípio da mobilidade e, fundamentalmente, são ao modo da mobilidade, na 

transformação que os desvela na presença. Diferentes são os entes não naturais, 

artificiais, os artefatos – uma cama, uma vestimenta ou uma casa, por exemplo –, cuja 

mobilidade procede de algo que lhe é exterior, da produção efetuada sob a techné.  A 

techné, alerta Heidegger, não é aqui sinônimo de arte ou habilidade de procedimentos 

manuais, a saber, não reside na atividade prática de produção do artefato; antes disso, 

techné, nesse contexto, é a dimensão cognitiva, o conhecimento do fundamento da 

transformação que produz um ente artificial consoantemente ao seu telos – nesse caso, 

definido não exatamente como meta, mas como atualização plena da essência do 

artefato. 

Comentando essa distinção aristotélica entre entes naturais e entes não naturais, 

Heidegger adverte para o fato de que, baseados na moderna conceituação científica que 

explica o vivente pelo conceito de organismo, somos inclinados a classificar os seres 

vivos como aqueles que, possuindo um impulso organizador interno, fazem a si 

mesmos, diferentemente dos entes artificiais, organizados a partir de uma atividade que 

lhes é exterior. Segundo o filósofo, para afastar esse equívoco, é preciso esclarecer em 

que medida, ao distinguirmos aristotelicamente entes naturais e entes artificiais, estamos 

diante de duas formas diferentes de surgimento, de produção. Se a produção é a 

mobilidade que conduz o ente à sua presença no âmbito do desvelamento, fazer e 

crescer são, assim, modos diferentes de se produzir. A produção realiza-se como fazer 

somente no desvelamento dos entes artificiais, na atividade que transforma os entes 

naturais em artefatos a partir de um paradigma técnico. Sendo assim, um ser vivo não 

faz a si mesmo, não é produzido na esfera da técnica, mas cresce naturalmente na 

mobilidade imanente à physis. 

A mobilidade do ser vivo, portanto, jamais é engendrada pelo fazer específico 

de uma techné, mesmo nas situações em que esta é colocada em contato direto com a 

dinâmica de produção de um ente natural. Heidegger apresenta o exemplo, oferecido 

pelo próprio Aristóteles, para delimitar as diferentes formas de produção e as sutis 

articulações entre as esferas da physis e da techné – a segunda, subsidiária da primeira.  

A exemplificação em questão recorre à medicina, pontualmente à situação de um 

médico que ministra a si mesmo um tratamento para restabelecer sua saúde (2008, 

p.268-269). O problema filosófico que orienta o desenvolvimento desse exemplo pode 
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ser formulado da seguinte maneira: quando um médico, apoiado, evidentemente, em 

seus conhecimentos de medicina, aplica seus recursos cognitivos com a aspiração de 

produzir a cura de si mesmo, podemos legitimamente dizer que, então, a mobilidade 

desse ser vivo realiza-se ao modo de um fazer da techné?
50

 Dito de outra forma, nesse 

caso específico, o ser vivo convalescente faz a si mesmo? 

É negativa a resposta a essa indagação, uma vez que o princípio da 

convalescência ou, em termos conceituais, da mobilidade que proporciona a 

recuperação saudável desse ser vivo está no homem como ente natural, e não enquanto 

médico. Nesse sentido, deve-se entender que a atividade médica, ainda que exercida 

pelo próprio ente que recebe o tratamento, tem origem exterior, na techné adquirida pela 

via cognitiva e que, portanto, não pertence à mobilidade natural do ser vivo enquanto 

tal, ou seja, mesmo que se admita, hipoteticamente, que a medicina seja o princípio 

condutor da convalescência, o seu procedimento, ainda nos casos em que médico e 

doente são o mesmo, tem origem externa ao ser vivo enquanto ente natural. Além disso, 

e principalmente, é importante compreender que é o próprio ser vivo convalescente que 

dispõe em si da mobilidade, pertencente à esfera da physis, para o restabelecimento de 

sua saúde, isto é, a medicina é o ponto de partida procedimental da cura – na acepção 

rigorosa da expressão –, mas apenas contribui para a restauração da saúde porque 

conflui com a direção peculiar da physis. 

Com a exposição desse exemplo, não somente se reafirmam as diferentes 

maneiras de produção dos entes naturais e dos entes artificiais, o surgimento 

respectivamente como crescimento e como feitura, constatando-se algo que será 

decisivo para o exame da pretensão contemporânea de fabricação tecnológica de entes 

humanos: pensada em sua proveniência grega, e especificamente aristotélica, a techné 

jamais substitui a physis. 

Heidegger considera, então, uma possível objeção a essa asserção, para logo 

refutá-la (2008, p. 269). A contestação se elabora na consideração de dois médicos que, 

bastante distanciados cronologicamente, aplicam seus conhecimentos para favorecer 

suas próprias convalescências. O primeiro médico, situado em um período cronológico 

                                                 
50

 Essa questão diretriz explica por que o exemplo trata de um médico que aplica s si mesmo o saber 

medicinal, e não de um médico que emprega sua techné sobre outro ser humano, visto que, médico e 

pacientes reunidos em um ente humano singular proporcionam a situação adequada para se examinar a 

hipótese de, pelo menos em determinadas circunstâncias, o ser vivo fazer a si mesmo. Afinal, quando 

temos médico e doente em dois seres humanos, o ponto de partida do fazer medicinal é claramente 

exterior ao ente natural em convalescência.  
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anterior, não obteria êxito em sua busca pela cura, enquanto o segundo, dispondo 

comparativamente de recursos técnicos eficientes, conseguiria prolongar 

significativamente a sua vida. Sendo assim, não seríamos logicamente conduzidos à 

inferência de que a saúde foi produzida pela techné que, desse modo, teria substituído a 

physis? Dispensando-se de questionar a validade da correspondência entre 

prolongamento da vida e saúde – em si mesma bastante discutível para o filósofo –, 

Heidegger declara que não se trata de substituição da physis pela techné, pois o sucesso 

do último médico revelaria tão somente a maior eficiência da techné, municiada de 

recursos mais amplos quando confrontados com os disponíveis em épocas anteriores, 

em confluir positivamente com o curso natural da physis. 

Nas palavras de Heidegger, a substituição da physis pela techné: 

 

[...] só se daria se a vida em si se tornasse um artefato produzido 

“tecnicamente”; todavia, no mesmo instante já não haveria mais saúde 

e tampouco nascimento e morte. Às vezes temos a impressão de que a 

humanidade moderna corre pressurosa para a seguinte meta: que o 

homem produza tecnicamente a si mesmo; se isto for conseguido, 

então o homem terá vaporizado sua essência enquanto subjetividade; 

terá se vaporizado no ar, no qual o que é absolutamente absurdo vale 

como o único “sentido”, e a conservação dessa validade se mostra 

como o predomínio humano sobre o orbe terrestre. (2008, p. 269). 

 

Na leitura desse trecho, uma questão inicial exige nossa atenção: por que 

Heidegger afirma que a substituição da physis pela techné seria efetiva somente com a 

conversão técnica da vida em artefato? Respondendo a partir do vocabulário 

aristotélico, é porque a consumação da hipótese de produção técnica da vida suprimiria 

a distinção entre o modo de surgimento dos entes artificiais e o modo de surgimento dos 

entes naturais, expandindo o fazer da techné sobre a mobilidade imanente à physis, esta, 

assim, tendencialmente reduzida à sua nulidade. Os seres vivos, destituídos de seu vir a 

ser como presença que se desvela ontologicamente no desocultamento, estariam 

confinados à subsistência dos artefatos.  

A iminência contemporânea da completa extrapolação da techné sobre a 

physis, diagnosticada na pretensão de construção tecnológica da humanidade, confronta-

se, porém, com a afirmação heideggeriana de que a techné jamais substitui a physis. 

Emerge, dessa forma, uma nova interrogação: qual é o sentido dessa asserção de 

Heidegger? O exame dessa indagação será adequadamente contextualizado com o 
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esclarecimento prévio de outra questão: em que bases se desenvolve a projeção de 

produção de seres humanos por meios técnicos? 

Com essa pergunta somos transportados novamente para o início do referido 

texto de Heidegger sobre a física de Aristóteles, pontualmente para a descrição do 

filósofo sobre o significado do termo natureza, tradução desvigorada da palavra physis, 

abarcando o conjunto de relações dos seres humanos com os entes que eles próprios não 

são. Sugerimos, no princípio deste tópico, que essa direção semântica do vocábulo 

natureza revela a extração da própria humanidade de seu pertencimento originário da 

physis, prefigurando a moderna dicotomia entre sujeito e objeto, ou seja, entre, o 

homem e a multiplicidade de entes presumivelmente disponíveis à sua dominação. 

Acrescentamos, neste preciso momento, que, com essa noção de natureza, inclusive os 

entes não humanos são conceitualmente atraídos para a esfera exterior à physis, uma vez 

que compreendidos essencialmente em sua objetualidade passível de transformação 

técnica.  

Encontramos a ratificação dessas asserções na tese heideggeriana, expressa em 

A essência e o conceito de physis em Aristóteles, de que a metafísica da modernidade 

conceitua a natureza como técnica (2008, p. 301). Poderíamos dizer, utilizando ainda a 

terminologia aristotélica, que a cultura moderna reduz o mundo ao nível de produção 

dos artefatos. Transferindo a linguagem para sua apropriação pela dimensão reflexiva de 

Heidegger, a essência da técnica moderna, com sua dinâmica constituída no cálculo, na 

maquinação e na exploração, inclina-se ao completo encobrimento do livre jogo do ser, 

do ser humano em suas relações com o ser.  

Discorremos, no capítulo anterior, sobre a interpretação de Heidegger acerca da 

essência da técnica moderna, sendo oportuno, neste ponto, retomá-la brevemente, 

sobretudo realçando-a em sua distinção perante a essência da técnica originariamente 

pensada pelos gregos antigos. Resumidamente, explicita-se a essência originária da 

técnica como desencobrimento, desvelamento do ser que se presentifica como produção, 

concepção esta que não se situa em desacordo com o jogo do ser que se oculta no 

desvelamento. Reaproximando a questão da leitura de Heidegger sobre a física de 

Aristóteles, a essência originária da técnica não se contrapõe à dinâmica da physis; ao 

contrário, a techné é originariamente confluente com a physis no desocultamento do ser. 

A técnica moderna mantém-se como desencobrimento, subvertendo-se, porém, sua 

relação original com a physis, à medida que sua essência se define com a exploração da 
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natureza, e a produção assume a forma de armação, a saber, o empreendimento 

calculado que absorve o meio natural como manancial de energia e de matéria-prima. 

Nota-se, assim, que o movimento de extrapolação da tehcné sobre a physis procede da 

transformação da essência mesma da técnica. 

Nesse transcurso moderno da metafísica se anseia pela fabricação de seres 

humanos, ou melhor, é no vigor essencial da técnica moderna que se gesta a ambição de 

produção tecnológica de entes humanos. Pronuncia-se o paroxismo de um processo no 

qual, encobrindo-se a abertura do ser a que pertence a humanidade, pretende-se o 

protagonismo do homem como senhor da natureza, desconhecendo-se que o ser humano 

não é rigorosamente o autor da dominação, mas sim ele próprio reivindicado pela 

essência da técnica moderna como destinação histórica do ser, convertido em mera 

disponibilidade sob a vigência do modo de desencobrimento que oculta o desvelamento 

originário do ser. 

Efetivando-se a geração artificial de entes humanos, teríamos, então, a 

substituição da physis pela techné? A resposta será afirmativa se ponderarmos que, com 

essa realização, completa-se o domínio absoluto de configuração técnica da realidade, 

finalmente instalada como condição de possibilidade da vida, princípio matricial da 

geração de seres vivos, notadamente de seres humanos. Será negativa, porém, se 

observarmos que, com a neutralização da physis, anula-se totalmente o ser humano, 

tanto sob a perspectiva do ser-aí da analítica existencial quanto sob o prisma da essência 

humana tematizada por Heidegger na segunda fase de seu percurso filosófico
51

. Na 

realidade, perde-se a humanidade na contabilidade dos entes artificiais que se 

multiplicam no mundo sem mundo, situação em que, portanto, não se pode afirmar, com 

legitimidade, que a técnica instaura a vida e produz seres humanos; ao contrário, 

suprime a vida e elimina a humanidade com sua transformação em artefatos.  

Entende-se, portanto, em que sentido Heidegger declara que a techné jamais 

assume o lugar da physis, uma vez que entes engendrados tecnologicamente não são 

entes preservados na abertura do ser, não são seres que nascem e que morrem. Nessa 

perspectiva é que Zeljko Loparic, em A fabricação dos humanos (2005, p. 391-415) 

ressalta que, para Heidegger, a condição do ente humano como matéria-prima mais 

importante no destino atual do esquecimento do ser não se funda em sua fisicalidade, 

mas sim em sua subsistência e disponibilidade para o consumo técnico dos entes, 
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 A concepção de essência humana, delineada por Heidegger em seus escritos produzidos sob o influxo 

de sua viragem filosófica, será tema do nosso próximo capítulo.  
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ensejando a aspiração à fabricação tecnológica de humanos por meio químicos. Seres 

humanos produzidos tecnologicamente, isto é, fabricados, são entes que efetivamente 

não nasceram e que não existem na condição originária de ser para a morte, a saber, sob 

essa perspectiva a morte se subverte para o ente supostamente humano, artificialmente 

criado, em um produto técnico, o fim de um ente meramente subsistente. 

 

3.5 Entes humanos fabricados: a elisão do ser para a morte 

 

As apreciações contidas neste capítulo desenvolveram-se sob a perspectiva do 

confronto entre o ser-aí da analítica existencial e a configuração epocal da 

modernidade, perscrutando em que medida a primazia da técnica na realidade moderna 

afeta o ser para a morte. Com esse propósito – e sempre procurando nos situarmos no 

horizonte reflexivo heideggeriano –, explanamos sobre a notável dilatação da 

impessoalidade na era atual, sobre a convergência entre super-humanidade e 

subumanidade em um mundo sem mundo e, por fim, sobre a iminente fabricação de 

entes supostamente humanos na contemporaneidade. Estes não são aspectos paralelos 

da realização cibernética, tampouco elementos do real linearmente dispostos em uma 

sequência de causalidade. São, isto sim, essencialmente o mesmo: a manifestação do 

completo esquecimento do ser na metafísica moderna. Nesse destino histórico do ser, 

converte-se o ser humano em ente simplesmente dado e subsistente. 

Um ente simplesmente dado e subsistente é evidentemente refratário ao poder 

ser, à angústia e à existencialidade, enfim, ao ser-aí como modo de ser especificamente 

humano, ao ente que possui uma compreensão preliminar do ser e que escolhe entre 

suas possibilidades inscritas em sua esfera de facticidade.  Dissolve-se a distinção 

existencial entre autenticidade e inautenticidade, entre ser-aí angustiado e ser-aí 

declinado, proscreve-se a formação de mundo pelo ente humano em sua singularidade. 

Sob esse prisma, então, um ente humano simplesmente dado e subsistente encontra-se 

destituído de suas relações singulares com o ser, de sua existência enquanto projeto. Em 

termos incisivos, um ente humano simplesmente dado e subsistente não é propriamente 

humano, mas tão somente um ente simplesmente dado e subsistente. Dessa forma, o ser 

humano não existe; o ser para a morte não existe. 

Assim, elegemos o tema da fabricação de humanos para finalizar essa 

exposição por o considerarmos como a mais densa e emblemática revelação desta 
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tendência contemporânea, conferindo plena visibilidade à neutralização do ser humano 

sob o primado da essência da técnica moderna. Sob o prisma filosófico heideggeriano, a 

produção tecnológica e industrial de entes supostamente humanos consiste na efetivação 

suprema de uma realidade em que o homem, nivelado aos entes em geral e 

transformado em mecanismo no dispositivo produtor da técnica, é maquinalmente 

requisitado como matéria-prima, fonte de energia e objeto de consumo. Na fabricação 

de entes pretensamente humanos – pretensamente pois, se fabricados, não são 

propriamente humanos –, removem-se os rastros da diferença ontológica e encobre-se 

totalmente a relação do ser humano com o ser. 

Em nosso segundo capítulo, quando procurávamos acompanhar as digressões 

heidegerianas pelo interior da técnica moderna, apresentamos o comentário 

exemplificativo do filósofo acerca do rio Reno, tecido em seu texto A essência da 

técnica (2008, p. 20). Deparamo-nos, então, não mais com o rio seguindo seu curso 

natural, o rio revelado na intensidade da linguagem poética, mas sim com um objeto 

integrado aos dispositivos de geração de energia elétrica, com a paisagem 

artificialmente produzida pelo pensamento calculador na dinâmica da indústria do lazer, 

das férias e do turismo. Enfim, não se revela mais o rio em sua paisagem. O mesmo 

podemos dizer acerca do ser humano. Subtraída sua exsitencialidade em sua subversão 

em um ente artificialmente produzido, não encontramos mais o ente lançado em suas 

possibilidades, suspenso no pertencimento recíproco entre nada a ser, aberto em suas 

projeções e exposto à impossibilidade de todas as suas possibilidades: a morte. Enfim, 

não se revela mais o ser humano em suas relações com o ser, seu ser para a morte. 

Sabemos, porém, que Heidegger, na segunda fase de seu itinerário filosófico, 

não mais investiga o ser a partir do ente que se pergunta pelo ser, não mais pensa o ser 

humano especialmente sob o ponto de vista do ser-aí singularizado, priorizando, agora, 

a busca da verdade do ser pelo reinício de um pensamento meditativo, além da 

metafísica, da ciência e da lógica. Nesse pensamento que se pretende além do cálculo 

imanente à supremacia da essência da técnica moderna, projeta-se o ser humano como 

pastor do ser, em sua relação de pertencimento ao ser. Dessa forma, como se revela essa 

essência humana pensada por Heidegger? Em que medida reaparece, com ela, o tema da 

mortalidade? 

A pertinência dessas questões, assegurada pelo sentido da inflexão de 

pensamento da viragem heideggeriana, exprime-se inclusive sob o ponto de vista da 
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linguagem desde então assumida pelo filósofo, linguagem que se postula no movimento 

de superação da metafísica e com a qual se expande o espaço concedido a alguns termos 

nos escritos do filósofo, tanto quanto se restringem as menções a expressões antes 

consagradas em sua analítica existencial. No que tange diretamente aos 

questionamentos anunciados, torna-se útil a reprodução deste excerto original de Das 

Ding (A coisa), ensaio confeccionado pelo filósofo no ano de 1950: 

 

Die Sterblichen sind die Menschen. Sie heißen die Sterblichen, weil 

sie sterben können. Sterben heißt: den Tod als Tod vermögen.Nur der 

Mensch stirbt. Das Tier verendet. Es hat den Tod als Tod weder vor 

sich noch hinter sich. Der Tod ist der Schrein des Nichts, dessen 

nämlich, was in aller Hinsicht niemals etwas bloß Seiendes ist, was 

aber gleichwohl west, sogar als das Geheimnis des Seins selbst. Der 

Tod birgt als der Schrein des Nichts das Wesende des Seins in sich. 

Der Tod ist als der Schrein des Nichts das Gebirg des Seins. Die 

Sterblichen nennen wir jetzt die Sterblichen - nicht, weil ihr irdisches 

Leben endet, sondern weil sie den Tod als Tod vermögen. Die 

Sterblichen sind, die sie sind, als die Sterblichen, wesend im Gebirg 

des Seins. Sie sind das wesende Verhältnis zum Sein als Sein
52

. (2000, 

p. 165). 

 

Chamamos a atenção para as palavras Sterblichen e Menschen, articuladas na 

primeira frase do texto citado. Sterblichen, mortais, e não Sein zum Tode, ser para a 

morte; Menschen, homens, e não Dasein, ser-aí. Nos escritos da segunda fase de 

Heidegger alusivos à temática da morte, torna-se raro o uso da expressão Sein zum Tode 

e frequente a utilização de Sterblichen. Do mesmo modo, Dasein já não é o termo 

preferencial para referir-se ao ente humano, sendo agora recorrente o emprego de 

Mensch(en).   

Essas substituições não se explicam por uma decisão estilística do filósofo; 

consideradas no contexto da viragem, Sterblichen e Mensch(en) nos transferem para 

uma dimensão além do Sein zum Tode e do Dasein, para uma dimensão além do ser-aí 

singularizado como ser para a morte. No pensamento do ser, die Sterblichen sind die 

Menschen, os mortais são os homens. E se o ser-aí, como ser para a morte, revela-se na 
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 Na tradução de Emmanuel Carneiro Leão, lemos: “Os mortais são os homens. São assim chamados 

porque podem morrer. Morrer significa: saber a morte, como morte. Somente o homem morre. O animal 

finda. Pois não tem a morte nem diante de si, nem atrás de si. A morte é o escrínio do Nada, do que 

nunca, em nível algum, é algo que simplesmente é e está sendo. Ao contrário, o Nada está vigindo e em 

vigor, como o próprio ser. Escrínio do Nada, a morte é o resguardo do ser. Chamamos aqui de mortais os 

mortais – não por chegarem ao fim e finarem sua vida na terra, mas porque eles sabem a morte, como 

morte. Os mortais são mortais por serem e vingarem no resguardo do ser. São a referência vigente ao ser, 

como ser.” (HEIDEGGER, 2008, p. 156). 
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nulidade de seu fundamento em sua remissão à reciprocidade originária entre ser e nada, 

os mortais que são os homens são a referência vigente ao ser e ao nada e, veremos, a 

essência humana em sua correspondência ao ser em sua verdade e em sua não verdade. 

Mas, afinal, o que significa dizer que os mortais são os homens? Que sentido 

recebe a noção de essência humana na segunda fase do itinerário heideggeriano? 

Persiste, com a enunciação de que os mortais são os homens, o nível de relevância 

temática da morte no pensamento de Heidegger? Tais questões estão contempladas no 

próximo capítulo deste trabalho. 
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Capítulo 4 

 

A essência humana na segunda fase do pensamento filosófico heideggeriano: os 

mortais na abertura do ser 

 

4.1 A essência humana em seu pertencimento ao ser 

 

A pergunta pela pertinência da noção de ser para a morte na configuração 

técnica da era contemporânea, ainda que justificada pelas considerações tecidas no 

capítulo anterior, não esgota o exame acerca da temática da morte na segunda etapa do 

pensamento de Heidegger, não sendo, talvez, sequer a via prioritária para essa 

apreciação. Concorrem para essa asserção a modificação da concepção heideggeriana 

no tocante ao ser humano – com a qual o ser-aí, entendido sob o prisma de Ser e tempo, 

é deslocado para um plano secundário do pensamento do filósofo – e suas digressões 

em torno de uma humanidade que não seja integralmente ou essencialmente 

neutralizada em sua figura epocal moderna. 

De acordo com nossas observações anteriores, Heidegger refere-se ao perigo 

que a técnica moderna, a maquinação e o pensamento calculador apresentam à essência 

humana, acenando com o risco de sua perdição. Porém, essa essência humana 

confrontada pelo desencobrimento explorador da era atômica não é mais pensada 

preferencialmente sob a singularidade do ser-aí, conforme este se revela nos termos da 

analítica existencial de Ser e tempo. 

Em Ser e tempo, a analítica existencial desponta como o caminho necessário à 

investigação sobre o sentido do ser, explicitando-se, em seu desenvolvimento, o ser-aí 

como existente articulado sob a primazia de seu poder ser. Verificamos que esse 

delineamento do modo ser especificamente humano pretende-se qualitativamente 

distinto das conceituações de natureza humana forjadas nos discursos filosóficos 

tradicionais, os quais, em suas diversas nuances, gravitam em torno da definição do 

homem como ser vivo dotado de razão, o animal racional. A noção de ser-aí recusa o 

teor substancialista das teses clássicas sobre o ser humano, bem como sua inclinação 

subjetivista, assumida na cultura filosófica moderna. Em sentido lato, a analítica 

existencial não se orienta pelo viés de uma antropologia filosófica, referenciando-se, 
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isto sim, no problema filosófico que percorre o amplo conjunto de escritos 

heideggerianos, nas diferentes fases de seu pensamento, a questão do ser. 

Registramos, contudo, que o próprio Heidegger reconhece abertamente, em sua 

carta Sobre o humanismo, que a analítica existencial não supera completamente a 

subjetividade e o antropocentrismo que permeiam o pensamento filosófico ocidental, 

fato que se explica, segundo o filósofo, tanto por sua utilização de recursos discursivos 

da linguagem metafísica quanto pela leitura efetuada por seus contemporâneos, que 

recolhe Ser e tempo nos marcos conceituais do pensamento moderno. Assim, a 

denominada viragem heideggeriana, aspirando à remoção dos vestígios subjetivistas e 

antropocêntricos que acompanham a analítica existencial, desloca radicalmente sua 

perspectiva reflexiva, que se se transfere do ser-aí, modo de ser do ente humano que se 

pergunta pelo ser, para a relação do ser com o homem. 

Nessa viragem, mesmo que o ser-aí, conforme sua explicitação nas páginas de 

Ser e tempo, não seja propriamente abandonado pelo pensamento heideggeriano, a 

essência humana é redimensionada pelas especulações que priorizam a verdade do ser 

em seu concomitante velamento e desvelamento, no movimento histórico de sua 

destinação. A indagação, portanto, acerca da importância temática da morte na segunda 

fase do pensamento de Heidegger e a interpretação sobre as reorientações e 

ressignificações que tal tema recebe em sua filosofia exigem-nos o encontro com a 

essência humana posicionada na relação do ser com o homem. 

Neste capítulo, então, pretendemos realizar tal percurso, que não se cumprirá 

de forma plenamente linear, isto é, não examinaremos sequencialmente a relação do ser 

com o homem – e do homem com o ser –, a essência humana e o a interrogação sobre a 

morte como aspectos rigorosamente distintos e logicamente articulados do pensamento 

heideggeriano. Dito de outra maneira, não nos deteremos incialmente nas relações entre 

ser e homem para, apenas após seu total esclarecimento, atingirmos a exposição da 

essência do ser humano e, por fim, interrogarmos o problema da morte. Ainda que se 

observe certa sequencialidade na exposição, igualmente notável é sua circularidade em 

que se entremeiam a essência humana e o recíproco pertencimento de ser e homem – 

acompanhados de temas profundamente correlatos, como a angústia, a linguagem, a 

discussão do fundamento, a liberdade e o dizer poético –, sobrelevando-se gradualmente 

a questão da morte.  
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A direção circular dessa explanação não descende de um critério estilístico, 

sendo antes o procedimento que nos parece mais adequado para nos mantermos o mais 

próximo possível do pensamento do próprio Heidegger. Afinal, as reflexões 

heideggerianas, notadamente na segunda fase de seu itinerário filosófico, não são 

elaboradas ao modo de proposições vinculadas pelo princípio de causalidade ou como 

um conjunto ordenado de conceitos autorreferentes; são investigações nas quais se 

entretecem noções que se reportam, sempre, às suas reflexões em torno do ser. 

Ponto de partida interessante para o plano investigativo e expositivo deste 

capítulo são as ponderações do filósofo Michel Haar, em seu livro Heidegger e a 

essência do homem (1997), estudo crítico sobre as concepções heideggerianas em torno 

do ser humano. Em seu livro, Michel Haar identifica a conferência Que é metafísica?, 

pronunciada no ano de 1929, como um texto de transição entre o ser-aí de Ser e tempo e 

a essência humana pensada no espectro da viragem heideggeriana, posição defendida a 

partir de sua intepretação de que esse texto realiza notável mudança de enfoque acerca 

da noção de angústia. 

Em Ser e tempo, Heidegger discorre sobre a angústia no âmbito da analítica 

existencial, como experiência originária do ser-aí constituindo-se na abertura que, 

destituindo o mundo de sua significatividade fática e suspendendo o ser humano na 

singularidade de seu poder ser, plenamente revelado no nada, instaura o horizonte de 

sua autenticidade em sua possibilidade mais própria, ou seja: como ser para a morte. 

Em Que é Metafísica?, afirma Michel Haar, evidencia-se uma transformação 

interpretativa com a qual a angústia é compreendida, sobretudo, como evento do ser, em 

uma formulação radicalmente não antropocêntrica, na qual sobrevém o ser em sua 

diferença com o ente. 

 Nas palavras do próprio autor: 

 

Desde a Conferência de 1929, a angústia tem um quinhão mais ligado 

ao nada, através das diversas formas do “comportamento nadificante” 

(nichtendes Verhalten) do Dasein em geral, do que com o próprio 

Dasein particular. Ela tem, além do mais, um quinhão ligado ao 

estranho poder da negação que o homem transporta em si, e só o pode 

fundamentar ou dominar completamente, com a “mesmidade”. A 

origem não humana do nadificar (Nichten), traço poderoso do ser 

lançado, substitui a assumpção da autopossibilitação pela morte. 
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Marcam esse texto todos os sinais de uma inversão onde, ao laço entre 

a angústia e a possibilitação individual extrema, se substitui o laço 

entre a angústia e automanifestação do ser
53

. (HAAR, 1997, p. 83). 

 

Não se trata mais, portanto, de pensar a angústia como disposição fundamental 

proveniente da existencialidade do ser-aí, mas sim como manifestação procedente 

diretamente do ser, desvelando-se, assim, a raiz não humana do nadificar, que permeia a 

humanidade em sua relação com o ser. Nota-se ainda que, com esse deslocamento 

ontológico da angústia, indica-se a substituição do ser-aí singularizado como ser para a 

morte pelo pertencimento da humanidade à angústia nadificante do ser. Em Que é 

metafísica?, então, manifesta-se, mesmo que de forma incompletamente desenvolvida, o 

nada como condição da liberdade humana em sua correspondência ao ser, perspectiva 

bastante diferente da nulidade originariamente centrada no ser-aí, que lhe ofereceria a 

liberdade na autenticidade singular do ser resoluto
54

. 

Nos textos da segunda fase do itinerário filosófico de Heidegger, adquire 

proeminência e essência humana a partir da relação do ser com a humanidade, na qual o 

ser humano não dispõe em si mesmo de sua liberdade, ou seja, o filósofo projeta suas 

reflexões para a posição primordial do ser. Considera-se, então, a essência humana em 

sua relação com o ser e, assim sendo, com o nada, relação esta determinada no âmbito 

do recíproco pertencimento entre ser e nada. 

Michel Haar pondera sobre essa relação em termos de circularidade, ou 

melhor, mediante uma duplicidade de sentido definida na continuidade assimétrica de 

duas perspectivas: o sentido do ser ao homem e o sentido do homem ao ser, sob a 

prevalência do primeiro, posto que o ser humano não é artífice do ser, tampouco coloca-

                                                 
53

 Nesse trecho citado, Michel Haar usa Dasein em geral para referir-se ao posicionamento da 

humanidade na clareira do ser, diferenciando-a, portanto, de Dasein em particular, o ser-aí (Dasein) 

singularizado da analítica existencial. Essa distinção ampara-se na modificação de sentido que o termo 

recebe nos textos heideggerianos pertencentes à segunda fase de sua filosofia, pois, como observa Michel 

Inwood, no Dicionário Heidegger, na viragem Dasein é utilizado, principalmente, para indicar o 

relacionamento do ser com o homem. Como afirmamos em nota explicativa anterior, neste trabalho 

empregamos ser-aí (Dasein) exclusivamente para o ente humano delineado em Ser e tempo (2002, p. 29-

31). 
54

 Michel Haar afirma que o texto Que é metafísica? procede à radical redução do ser humano no 

pensamento heideggeriano, anulando-se a ipseidade do ser-aí e promovendo-se sua substituição pela 

quase amorfa figura humana do homem como lugar tenente do nada (1997, p. 84). Concordamos com 

esse autor no que diz respeito à sua interpretação de que, no referido ensaio, a angústia é redimensionada 

na esfera de sua proveniência do ser. Entretanto, entendemos que, sob muitos aspectos, conciliam-se as 

tematizações da angústia Que é metafísica? e em Ser e tempo. Nesse sentido, situam-se nossos 

apontamentos sobre o tema, desenvolvidos particularmente no primeiro capítulo deste trabalho.  
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se por sua decidida iniciativa em relação com o ser, quer dizer, a relação do homem com 

o ser é sustentada pelo ser em sua relação com o homem (1997, p. 101-106). 

Os vínculos entre ser e homem devem ser compreendidos sob o prisma de um 

copertencimento originário, a saber, não se trata de uma composição relacional entre 

elementos inicialmente distintos e exclusivamente autorreferenciados. Tampouco 

estamos em face a uma relação entre sujeito e objeto, perspectiva característica do 

moderno pensamento representacional, o qual Heidegger pretende superar 

definitivamente em sua busca pela verdade do ser. Dessa forma, a reciprocidade entre 

ser e homem é anterior e exterior aos domínios da metafísica da subjetividade. 

A essência humana repousa na condição do homem como ser pensante, sendo 

que o pensamento provém da requisição do ser ao ser humano e realiza-se na escuta do 

homem à convocação do ser. É indispensável, neste ponto, afastarmos o equívoco de 

suposta sinonímia entre a tese heideggeriana da essência pensante da humanidade e as 

conceituações do ser humano como animal racional. Afinal, sabemos que Heidegger 

considera, se não exatamente falsas, inapropriadas as construções filosóficas que fixam 

a natureza humana nos moldes de um ser vivo racional. E assim o faz por um conjunto 

integrado de fatores: entende que tais concepções confinam o ser humano à dimensão 

ôntica da realidade, uma vez que, ao tomarem a animalidade como aspecto inerente à 

natureza humana, concebem-na nas fronteiras dos entes puramente subsistentes; porque, 

destacando o ser humano como ser vivo racional, sobrelevam o logos como faculdade 

humana; e, por fim, porque incidem em proposições cunhadas pela subjetividade. 

A asserção do pensamento como essência humana em sua relação com o ser 

implica sua assimilação à revelia de qualquer parâmetro fundado na subjetividade ou, 

nos termos concisos do próprio Heidegger em Sobre o humanismo, pensar é o pensar 

do ser (1983, p. 147-175). O pensar do ser possui dupla acepção, pois pertence ao ser e 

se mantém na escuta do ser, assim como o ser depende do homem para manifestar-se na 

linguagem tanto quanto o pensamento é uma resposta humana ao apelo do ser. Em sua 

correspondência ao ser pelo pensamento, o homem pertence à história do ser. 

Dito de outra forma, esse pertencimento da essência humana à história do ser é 

a correspondência do ser humano às destinações do ser, que, em seu processo de 

velamento e desvelamento, assume diferentes manifestações epocais e históricas. 

Reafirma-se, com isso, o deslocamento da liberdade, antes expressa na singularidade do 

ser-aí como ser para a morte em seu poder ser, e agora redimensionada no ser que a 
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possibilita. Nessa perspectiva, portanto, a liberdade não é prioritariamente imanente ao 

homem, mas sim o deixar fazer humano que emerge do ser. Em termos diretos e 

sucintos: a liberdade possui o ser humano. 

Essas considerações acerca da liberdade e da correspondência humana às 

destinações epocais do ser exigem-nos alguns esclarecimentos importantes para a 

ampliação e o aprofundamento do nosso entendimento sobre a essência humana na 

segunda fase da filosofia de Heidegger e, consequentemente, sobre as transformações da 

morte como aspecto temático de suas reflexões. 

O primeiro passo nesse sentido é a apreciação da seguinte pergunta: em que 

medida a noção heideggeriana de história do ser se diferencia das teses consagradas no 

domínio da filosofia da história? Sublinhar os contrastes entre a as diretrizes básicas das 

filosofias da história e a perspectiva de Heidegger no tocante à história do ser nos 

permitirá atingir a especificidade de sua concepção acerca dos envios epocais do ser. 

 

4.2 A distinção entre a noção heideggeriana de história do ser e as concepções 

clássicas da filosofia da história 

 

Regidas pela noção de progresso e ancoradas no determinismo teleológico, 

filosofias da história como a de Immanuel Kant (1724-1804) e a de Friedrich Hegel 

(1770-1831) se desenvolvem no vasto horizonte filosófico do iluminismo
55

. Em linhas 

gerais, essas concepções filosóficas procuram revelar o ser da história ou, em linguagem 

mais precisa, o sentido final para o qual se direciona o devir histórico. Convém 

observar, a esse respeito, as palavras de Karl Löwith, no início de seu livro intitulado O 

sentido da história: 

                                                 
55

 Em seu sentido estrito, o iluminismo é identificado com a chamada filosofia das luzes do século XVIII, 

que, amparada pelos êxitos das ciências naturais, tem a ambição de ampliar o conhecimento racional para 

o conjunto da realidade, ao mesmo tempo que admite limites para a razão, conjugando-a ao que é passível 

de ser demonstrado empiricamente e anunciando sua renúncia às especulações metafísicas. No interior 

desse movimento, delineiam-se as filosofias que concebem a história humana como um progresso 

racional para sua forma mais perfeita.  Em sua acepção mais ampla, porém, o que denominamos de 

filosofia iluminista não se confina ao século XVIII, significando, em termos resumidos, a concepção de 

que a humanidade realiza, ao longo de sua história, um processo de esclarecimento pela razão, definição 

esta proposta por Kant em seu texto intitulado Resposta à pergunta: que é “esclarecimento”?(2005, p 63-

71)..  Sendo assim, o iluminismo comporta uma gama de variadas vertentes teóricas que se fazem 

intensamente presentes nos discursos científicos e filosóficos da atualidade. Assim, se por um lado o 

sistema filosófico de Hegel, com seu conteúdo declaradamente metafísico e com sua aspiração ao saber 

absoluto, não se afina exatamente com tendências iluministas do século XVIII, por outro, com sua 

concepção de história como realização da racionalidade, situa-se claramente na esfera da cultura 

filosófica iluminista. 
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No debate que segue, o termo “filosofia da história” é 

empregado com o sentido de uma interpretação sistemática da 

história universal de acordo com um princípio segundo o qual os 

acontecimentos e sucessões históricos se unificam e dirigem 

para um sentido final. Considerada nessa acepção, a filosofia da 

história está, no entanto, na total dependência da teologia da 

história, em particular do conceito histórico da história como 

uma história de realização e salvação. (1977, p. 15). 

 

Nota-se que Karl Löwith identifica as filosofias da história por seu teor 

sistemático e teleológico, constatando ainda uma unidade entre as filosofias iluministas 

da história e a filosofia cristã medieval ou, se preferirmos, entre a moderna noção 

racional de progresso e a tradicional noção religiosa de salvação. Há, para esse autor, 

um princípio teológico implícito às teorias da história universal, a laicização que 

transcorre na passagem da tese cristã da salvação no paraíso para a tese racional de uma 

humanidade plenamente realizada em uma civilização universal.  

Essa transposição, contudo, exprime a projeção da história humana em alto 

relevo, pois na filosofia medieval a história não tem em si o seu sentido, recebendo 

importância por sua relação com o plano transcendente da supranaturalidade. De acordo 

com o discurso filosófico cristão, a história é o terreno efêmero entre a queda decorrente 

do pecado original e a ressurreição mediante o juízo final, diferentemente, portanto, da 

filosofia iluminista, que atribui à história um sentido que lhe é imanente. A explanação 

sumária de aspectos centrais das filosofias da história de Kant e de Hegel é suficiente 

para a explicitação de traços comuns às filosofias iluministas da história. 

A filosofia da história de Immanuel Kant conjuga-se plenamente com sua ética 

deontológica. Em seu texto intitulado Fundamentação da metafísica dos costumes 

(2008), esse filósofo destaca o conflito entre a universalidade moral objetiva, 

determinada pela razão, e o querer subjetivo dos indivíduos que reivindicam exceções 

para si, conflito este que tem lugar nos homens empíricos, em suas vidas cotidianas, 

pois se estes, como seres racionais, são propensos a elevar-se ao plano da moralidade, 

como seres naturais estão sujeitos às inclinações que resistem às prescrições da razão. O 

querer subjetivo dos indivíduos, produzido pelas inclinações imanentes aos seres 

sensíveis, revela interesses pessoais que desafiam a objetividade racional das leis 

morais, sendo que o aspecto racional da natureza humana, por sua vez, representa a 

possibilidade de afirmação dos homens como seres morais. 
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Partindo dessa natureza humana mista, Kant concilia determinismo e liberdade 

em sua teoria ética. Afirma que a dignidade do homem emerge de sua condição de ser 

destinado pela natureza com a vontade, a saber, enquanto os demais seres vivos estão 

integralmente submetidos às relações de causa e efeito dos fenômenos naturais, não 

podendo se furtar aos ditames da natureza, a vontade, que tem na liberdade a sua 

propriedade, é a autêntica causalidade dos seres naturais. Como ser empírico, é claro, o 

homem está ao menos parcialmente submetido às leis naturais; como ser racional, 

porém, pode afirmar-se livre em relação às determinações da natureza. 

Diferentemente dos seres irracionais, que existem sob a heteronomia das leis 

naturais e cujos comportamentos, consequentemente, são absolutamente programados 

por causas que lhes são exteriores, os homens, enquanto seres racionais, compõem um 

reino dos fins instituído por regras ditadas pela razão. Em um autêntico reino dos fins, 

observa Kant, cada homem não apenas deve obediência às leis morais, como também é 

ele mesmo um legislador universal, um ser que eleva a subjetividade de suas máximas 

para a objetividade dos mandamentos morais, ou melhor, coincide seu querer subjetivo 

com a universalidade da moral. 

Essa natureza humana empírica, em que os homens são, simultaneamente, 

seres pertencentes aos fenômenos naturais e, pela liberdade que lhes é proporcionada 

pela razão, capazes de construir um mundo cultural ou propriamente humano – em certo 

sentido, além da natureza, portanto –, é o pressuposto da filosofia kantiana da história. 

Esse ponto de partida, porém, somente é adequadamente compreendido se notarmos 

que, na filosofia de Kant, entre o mundo das causalidades naturais e o mundo humano, 

malgrado suas decantadas distinções, não há disjunção absoluta ou total 

descontinuidade. Ao contrário, o filósofo afirma que a natureza dotou o homem de 

razão e liberdade, oferecendo-lhe, assim, os meios necessários à elaboração de um reino 

dos fins. Nessa perspectiva, é justo constatar que as leis naturais são a precondição da 

cultura e, consequentemente, o princípio explicativo e unificador da história humana. 

Sendo assim, Kant declara a história humana como realização da natureza, o 

que, convém reafirmar, não deve ser entendido em contradição com sua ênfase na 

liberdade dos seres humanos e no consequente desenvolvimento da cultura, desde que 

recordemos que a própria natureza dispõe o ser humano para tanto. Nas primeiras linhas 

de sua Ideia de uma história universal de um ponto de vista cosmopolita – o texto 

kantiano destinado especificamente a uma interpretação sistemática da história universal 
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–, essa tese reaparece em termos mais precisos, quando o autor assevera que as 

manifestações fenomenais da liberdade da vontade – as ações humanas, portanto – 

equiparam-se aos demais fenômenos da natureza porque, como estes, têm seu curso 

produzido por leis naturais universalmente válidas (2004, p. 28). 

Entretanto, Kant reconhece a necessidade de fornecer uma argumentação que 

justifique essa declaração. Afinal, se no tocante aos fenômenos da natureza e aos 

comportamentos dos seres vivos, exceção feita à conduta dos seres humanos, o 

conhecimento científico revela as relações de causa e efeito que os regem, no caso da 

humanidade a universalidade das leis naturais não é algo evidente. O próprio filósofo, 

como vimos, considera a vontade como um diferencial que projeta o homem para um 

reino que independe, ao menos em seu plano imediato, das relações naturais de causa e 

efeito, sendo a liberdade a verdadeira causalidade dos seres humanos. 

Além disso, as ações dos seres humanos são menos facilmente redutíveis a um 

princípio natural porque, diferentemente dos animais, seu comportamento não é pautado 

exclusivamente por disposições instintuais. Quanto aos animais, não encontramos 

dificuldades em identificar um padrão natural de causalidade em seu comportamento, 

posto que este é visivelmente programado pela natureza em suas determinações 

específicas, sendo uniforme pela espécie e reproduzindo-se pelas gerações. Os homens, 

por seu turno, não conduzem suas vidas unicamente pelos instintos, mas também não o 

fazem somente pela razão, fato este que torna as ações humanas diversificadas, 

imprevisíveis, sujeitas a oscilações favorecidas pelas circunstâncias; enfim, os atos 

humanos são supostamente desordenados, não parecendo, à primeira vista, ser possível 

apreendê-los em um discurso inteligível, que explicite um sentido racional em sua 

história. 

Porém, argumenta Immanuel Kant, em meio à suposta carência de sentido que 

o olhar superficial sobre a história diagnostica, oculta-se um propósito racional definido 

pela natureza, que encaminha as ações dos seres humanos para um fim predeterminado. 

Sem que os indivíduos ou mesmo as nações o saibam, suas condutas prestam-se a 

finalidades maiores, realizando o plano que natureza fixou para a história universal da 

humanidade. 
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Após essa introdução, na qual Kant reconhece as dificuldades que sua 

afirmação enfrenta, o filósofo desenvolve um meticuloso argumento para sustentá-la
56

. 

O argumento, consoante a uma concepção teleológica da natureza, isto é, segundo a 

qual todas as coisas que existem na natureza possuem uma finalidade, pressupõe que as 

disposições naturais dos seres vivos tendem ao pleno desenvolvimento, para a satisfação 

do fim para o qual foram criados.  

Kant reporta-se à observação dos seres vivos, nos quais, segundo ele, não há 

órgão ou disposição que não possua um uso específico, fato, aliás, que, para esse 

filósofo, atesta a vigência de leis universais da natureza. Portanto, se a natureza conferiu 

aos seres vivos em geral órgãos e disposições que se desenvolvem plenamente, não é 

diferente com os seres humanos. Estes receberam da natureza a sua capacidade racional 

e, assim como os animais executam integralmente suas inclinações instintuais, os 

homens devem levar a razão ao máximo de suas possibilidades. Entretanto, enquanto 

nas demais espécies essa completa realização das disposições naturais verifica-se em 

seus indivíduos, entre os seres humanos esta plenificação de sua capacidade transcorrerá 

somente na espécie, e não imediatamente nos indivíduos.  

Tal fato se explica pela peculiaridade da disposição humana, a inteligência, que 

requer, para o seu aprimoramento, um longo aprendizado mediante o acúmulo de 

experiências que ultrapassam a duração de uma vida, bem como a de várias gerações de 

indivíduos. Dessa forma, o integral cumprimento da finalidade para a qual a natureza 

inscreveu a razão nos seres humanos excede as possibilidades dos indivíduos e de 

civilizações particulares, exigindo a transmissão de um patrimônio cultural entre as 

gerações.  

Elucidam-se, neste momento, a importância e o sentido teleológico do curso 

histórico, interpretado filosoficamente por Kant, como desenvolvimento da 

racionalidade humana, processo que se desenrola progressivamente pela história e que 

atinge seu termo em uma sociedade civil que administre universalmente o direito. Essa 

sociedade será expressão da objetividade dos mandamentos morais identificados 

racionalmente, quer dizer, a realização política da moralidade. Em uma organização 

                                                 
56

 O argumento é composto por nove proposições logicamente articuladas. Limitamo-nos à exposição 

geral do argumento, sem realizarmos, portanto, a interpretação pontual dessas proposições e de suas 

conexões lógicas. Evidentemente, essa escolha implica a omissão de etapas com as quais se compõem o 

raciocínio kantiano em sua filosofia da história. Entretanto, entendemos que o exame detalhado das 

proposições, bem como de seus nexos, estenderia nossa exposição além dos objetivos que justificam sua 

presença neste texto. 
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política justa, a liberdade de todos os indivíduos é institucionalmente assegurada por 

leis que preservam as prerrogativas individuais, assim como inibem as propensões 

insociais ou a vontade subjetiva de indivíduos que reclamam tudo para si.  

Nessa plena união política da espécie humana, a história atingirá a finalidade 

para a qual é, desde seus primórdios, orientada, cumprindo-se então o plano oculto da 

natureza. Sob o horizonte filosófico kantiano, portanto, a história não é uma constelação 

de fenômenos aleatórios, mas sim um itinerário processual regido por um fio condutor 

oculto aos próprios homens, cujo desfecho, antecipadamente determinado, é a 

realização da disposição natural da humanidade.  

A procura por um princípio explicativo geral para a sucessão de 

acontecimentos experimentados pelas sociedades humanas encontra no sistema 

filosófico de Friedrich Hegel a sua mais radical e complexa elaboração
57

. Especialmente 

em seus livros Fenomenologia do espírito (2008) e Filosofia da história (2008), 

encontra-se sistematizada sua filosofia da história. 

Retomando o projeto clássico de um saber pleno e definitivo, a filosofia 

hegeliana pretende-se a expressão discursiva do real em sua totalidade, não se detendo 

na descrição ordenada dos fenômenos que se oferecem à nossa observação e buscando, 

isto sim, ultrapassá-los na revelação de sua causa primeira. Apropriando-se de forma 

extremamente original da herança filosófica ocidental, esse filósofo alemão articula ser 

e devir em uma construção conceitual que promove a completa conjunção entre 

racionalidade e realidade, deslocando, assim, a história para o centro de sua metafísica. 

Para a filosofia de Hegel, a história humana não é simplesmente um processo 

racional e previamente destinado a um fim, sendo, sobretudo, a exteriorização da 

própria razão, que dela se utiliza para, ao final, realizar-se em sua forma absoluta. Em 

conformidade com a metafísica hegeliana, não é exagero afirmarmos a existência 

exclusiva do espírito ou razão, posto que o cosmos, a natureza e os homens recebem 

dele o seu ser, ou melhor, não são mais do que a sua exteriorização. O espírito é, 

portanto, o sujeito que produz a si mesmo em um amplo movimento do em si ao de si 

para si, mediante um longo trajeto dialético em que as modalidades anteriores de vida 
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 A observação que fizemos no tocante à filosofia da história de Kant, ou seja, de que sua exposição 

neste trabalho restringe-se à enunciação de seus traços gerais, repete-se de maneira ainda mais enfática 

em relação à filosofia de história de Hegel, posto que a história não é somente uma das questões 

problematizadas por esse filósofo. Muito além disso, a história situa-se no núcleo do complexo sistema 

metafísico desenvolvido por Hegel, sendo então tematizada ou, pelo menos indiretamente referenciada, 

em todos os seus escritos.  
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são suprassumidas pelas formas posteriores, são ultrapassadas e conservadas sob formas 

mais profundas e complexas de vida, cuja finalização seria a explicitação absoluta da 

razão. 

Desse modo, o universo, a natureza e os seres humanos são realizações da 

razão, ou seja, há uma anterioridade lógica e ontológica da razão sobre todos os seres 

existentes, o que confere uma racionalidade imanente ao conjunto da realidade. A razão 

hegeliana, ao realizar a ordem cósmica, a vida natural e a existência humana, realiza-se 

a si mesma, quer dizer, esses fenômenos são a própria razão manifestando-se em uma 

alteridade inicial e necessária ao seu desdobramento dialético em direção à sua plena 

explicitação como espírito autoconsciente e autocontemplativo. Em sentido rigoroso, 

portanto, nada há que não seja razão ou, em outras palavras, o espírito em si contém 

potencialmente a sua completa realização, o telos que se cumprirá ao fim do itinerário 

dialético do devir. 

Em linguagem dialética, constata-se que o espírito em si, a tese, é o ser puro, 

absoluto, tese esta que pode ser expressa na sentença o ser é tudo. Esse ser puro e 

absoluto, entretanto, por sua abrangência ilimitada, não possui qualidades definidoras 

ou determinantes; trata-se de um ser de pura indeterminação, que abriga em si o seu 

contrário. A pura indeterminação do ser é a sua antítese, pois um ser absolutamente 

indeterminado é o nada, ou seja, o ser puro, absoluto e sem qualidades é o nada. Da tese, 

o ser é tudo, e de sua antítese, o ser é nada, emerge a síntese que, simultaneamente as 

nega e as conserva, superando-as no movimento do vir a ser, processando-se, desse 

modo, o devir que reproduz a tríade tese-antítese-síntese em etapas nas quais o espírito 

desvela-se crescentemente em sua verdade absoluta. 

Nessa lógica dialética, o espírito aliena-se primeiramente em seu ser outro, a 

natureza – que não é outro, deve-se frisar, senão do espírito –, sendo que a natureza que 

nega o espírito em si é, por seu turno, negada ou suprassumida pela cultura humana. 

Com o reino da cultura, inicia-se o vir a ser do espírito pela história da humanidade, 

observação esta que nos permite compreender melhor, portanto, a asserção de que a 

história situa-se no núcleo da metafísica hegeliana. A história é, então, repleta de 

racionalidade, porque, afinal, é o vir a ser dialético com o qual o razão passa de seu 

interior ao seu exterior ou, se preferirmos, de sua forma menos explícita para a sua 

perfeita realização. 
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As etapas a serem percorridas dialeticamente pela história, bem como o seu 

destino, estão de antemão no espírito em si, como se pode depreender da bastante 

conhecida metáfora orgânica utilizada por Hegel, no prefácio de seu clássico livro 

Fenomenologia do espírito: 

 

O botão desaparece no desabrochar da flor, e poderia dizer-se 

que a flor o refuta; do mesmo que o fruto faz a flor parecer ser 

um falso ser aí da planta, pondo-se como sua verdade em lugar 

da flor: essas formas não só se distinguem, mas também se 

repelem como incompatíveis entre si. Porém, ao mesmo tempo, 

sua natureza fluida faz delas momentos da unidade orgânica, na 

qual, longe de se contradizerem, todos são igualmente 

necessários. É essa igual necessidade que constitui unicamente 

a vida do todo. (2008, p. 26). 

 

Resumidamente, podemos definir a concepção hegeliana da história como um 

processo racional orientado para um fim predeterminado, o trajeto dialético que a razão 

empreende livremente em direção ao absoluto. Sob essa perspectiva, os mais diversos e 

aparentemente desconexos fenômenos da história da humanidade são articulados por um 

sentido universal que lhes é subjacente e imanente. E os seres humanos, bem como as 

civilizações que se sucedem no tempo, empreendem, com suas ações históricas, o 

movimento dialético do espírito, sem que estejam conscientes de tal realidade profunda. 

Nesse horizonte, descortina-se o fato de que mesmo os acontecimentos supostamente 

disparatados, movidos por interesses passionais que parecem contrariar a razão, são, na 

realidade, instrumentos para a consecução do espírito absoluto.  

Em seu livro Filosofia da história, particularmente no segundo capítulo de sua 

introdução (2008, p.23-51), Hegel discorre detalhadamente sobre os fundamentos de sua 

conceituação histórica, interessando-nos destacar suas referências às determinações 

abstratas do espírito, com as quais o filósofo pretende, na realidade, revelar sua 

característica essencial, a saber, a liberdade. A razão caracteriza-se em sua liberdade 

precisamente porque é em si e para si mesma, sem depender de nada que lhe seja 

externo, afinal, como registramos antes, nada há que lhe seja verdadeiramente exterior, 

posto que  o conjunto manifesto da realidade é a sua própria exteriorização. Em outros 

termos, as determinações abstratas da razão, a liberdade, consistem na ausência de 

determinações externas, ou em uma indeterminação inicial que coincide com a 
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autodeterminação absoluta do espírito. A liberdade é, então, o dado fundamental com o 

qual a razão empreende a sua história. 

Assim sendo, a história, virtualmente contida no espírito em si, é o progresso 

dialético na consciência da liberdade
58

, quer dizer, a liberdade em si mesma é o telos 

para o qual tende a razão.  

Essa liberdade em si mesma, finalidade para a qual tende o espírito universal e 

explicitação integral da razão no mundo, consuma-se no Estado moderno. Conjugando 

interesses particulares e interesses gerais, a moderna forma estatal de organização 

sociopolítica suprime a oposição entre liberdade e necessidade no estabelecimento de 

uma eticidade que assegura a confluência entre vontade objetiva e vontade subjetiva. Se, 

em suas manifestações primordiais na antiguidade, o Estado é a exteriorização primeira 

da ideia moral, de uma moralidade racionalmente imperfeita, na era contemporânea o 

Estado, com seus aparatos institucionais plenos de racionalidade, sintetiza a verdadeira 

moralidade ao configurar objetivamente a liberdade de todos nas leis que regem o corpo 

cívico. 

Assim, a unidade entre vontade subjetiva e vontade objetiva, sinônimo de 

eticidade, realiza-se quando os indivíduos, verdadeiramente livres, aspiram ao que está 

fixado nas leis estatais, ou seja, a vontade que obedece à lei é livre porque, ao fazê-lo, 

está em si mesma. Desse modo, os indivíduos desfrutam de sua liberdade no Estado 

como seres pertencentes ao universal, dado que Estado e indivíduos existem como 

manifestações supremas da razão absolutamente atualizada, a saber, são emanações da 

liberdade do espírito, que, alcançando seu telos histórico, realiza-se definitivamente 

para si. 

Nessa explanação acerca das filosofias da história de Kant e de Hegel, bem 

como na menção à raiz medieval da noção iluminista de progresso, contida na 

supranaturalidade do pensamento cristão, identificamos a presença de um princípio 

explicativo que confere sentido e unidade ao curso da história humana, determinando 

seu desenrolar e destinando-a a uma forma final previamente estabelecida em seu 
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 Esse progresso dialético, segundo Hegel, realiza-se na superação dos espíritos de época, civilizações 

que processam a síntese de suas contradições em direção ao espírito absoluto. A atividade substancial de 

um espírito de época é determinada pelas contradições entre seu ser potencial subjetivo e suas formas 

objetivas de realização. Assim, quando uma civilização realiza objetivamente sua potencialidade, 

suprassumindo, portanto, suas contradições e concretizando plenamente sua realidade, verifica-se a 

cessação de sua atividade vital. Desse modo, a civilização em questão é dialeticamente superada por 

outra, que circunscreve a sua negação e a sua conservação em um novo espírito de época, mais próximo, 

por sua posterioridade, da realização do espírito absoluto. 
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fundamento, com a qual se efetiva igualmente um conteúdo definitivo de humanidade. 

No cristianismo, Deus é a causa primeira do percurso histórico, dimensionado nos 

desígnios divinos que o conduzem ao plano da salvação, com a qual a natureza humana 

reconcilia-se com sua origem divina. Na filosofia de Kant, a história das sociedades 

humanas é unificada por sua fundamentação na natureza, que, com seu finalismo, 

conduz os seres humanos à completa realização de suas disposições naturais em uma 

sociedade plena de justiça, consumando-se o homem como ser livre e racionalmente 

emancipado. Na metafísica hegeliana, a história é movimento dialético de exteriorização 

da razão em direção à sua total autoexplicitação no espírito absoluto, conjugando-se a 

liberdade subjetiva e a liberdade objetiva na figura do Estado moderno. 

Retomamos e, em certo sentido, reformulamos, então, a questão que fomentou 

nossa digressão pela filosofia da história: a concepção heideggeriana de história do ser 

mantém-se no horizonte das teses filosóficas clássicas acerca da história ou mais 

notáveis são suas diferenças em relação a essa perspectiva? 

A noção heideggeriana de história do ser consiste nos envios do ser em suas 

destinações epocais, nas quais o ser revela-se e encobre-se permanentemente, retração e 

desvelamento que se manifestam a partir de suas relações com os entes e que tem sua 

abertura no pertencimento do ser humano ao ser. Para Heidegger, uma época histórica 

não consiste, comparativamente às que a precederam, em um progresso tendente à 

consumação de uma meta imanente ao curso histórico. As diferentes destinações 

históricas do ser são destituídas de vetor teleológico, ou seja, não contêm uma forma 

histórica final e antecipadamente determinada à sua efetivação, assim como não se 

projeta uma forma definitiva de humanidade. Sendo assim, não encontramos em 

Heidegger propriamente uma filosofia da história, entendida como o devir racional em 

que o ser efetua o projeto de sua completa realização ou como o desenrolar de um 

programa que, emergindo da anterioridade de sua suposta fundamentação, dirige-se à 

consecução do desfecho implicado em seu próprio fundamento. 

Nas destinações do ser, a saber, na relação do ser com o homem, não há 

teleologia, conforme observa Michel Haar, ao cotejar essa noção heideggeriana com o 

sistema filosófico hegeliano e com as perspectivas metafísicas em geral: 

 

O que distingue o pensamento heideggeriano do homem – da 

concepção hegeliana como das representações metafísicas – é a 

ausência de toda a finalidade, racional ou irracional, na relação do ser 

com o homem. O ser não quer atingir um qualquer resultado através 
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do homem, como o Espírito que se serve das paixões para fazer 

progredir a racionalidade do real. O ser não persegue um objetivo. O 

desenvolvimento do ser é jogo, quer dizer, [...] é impossível decifrar-

lhe um programa, uma razão de ser ou um fundamento. (1997, p. 156). 

  

Esse trecho merece especial atenção, especialmente em sua afirmação de que a 

história do ser é um jogo sem fundamento. Michel Haar é claro ao ponderar que o 

desenvolvimento do ser como jogo significa que devemos assimilar as relações entre ser 

e homem na ausência de fundamentação e finalidade. Entretanto, se pretendemos 

compreender adequadamente a noção heideggeriana de destinação do ser enquanto jogo 

sem fundamento, imprescindível à interpretação da posição que a essência humana 

ocupa nesse processo, é necessário ingressarmos nas reflexões de Heidegger acerca do 

fundamento, desenvolvidas particularmente em conferências realizadas nos anos de 

1955 e 1956, e reunidas sob o título O princípio do fundamento (1999). 

 

4.3 O problema do fundamento e a abissalidade do ser 

 

Em O princípio do fundamento, Heidegger parte da constatação de que o 

entendimento reivindica a fundamentação de suas asserções e, no limite, a 

fundamentação última e primeira de todos os entes, fato que se expressa na clássica 

sentença nada é sem fundamento (1999, p. 11). A proposição de que nada é sem 

fundamento contém dupla negação, nada e sem, incidindo positivamente na tese de que 

toda coisa que é possui o seu fundamento. Diante disso, o filósofo declara a necessidade 

de se examinar em que consiste o princípio do fundamento como princípio fundamental, 

procedimento iniciado com a investigação sobre o seguinte problema filosófico: o 

princípio do fundamento não é afetado pelo seu próprio enunciado ou ele mesmo possui 

um fundamento? 

Estamos aparentemente, diante de uma aporia. Se admitimos que nada é sem 

fundamento, é licito inferir que o princípio do fundamento também não é sem 

fundamento. O acolhimento dessa resposta, porém, nos remete a um movimento de 

regressão infinita, em que cada princípio de fundamento exigiria a anterioridade de um 

fundamento. Por outro lado, respondendo negativamente à questão, incorremos na 

contradição de aceitar que o princípio do fundamento não pertence ele próprio ao seu 

campo de influência. Com ambas as soluções, portanto, desafiamos as regras do 

pensamento lógico. 
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Neste ponto, entretanto, Heidegger destaca que o princípio da contradição 

estabelecido pela lógica clássica é passível de questionamento, mencionando, a esse 

respeito, a Ciência da lógica de Hegel, para quem a contradição não implica a 

inefetividade ou inexistência daquilo que é contraditório (HEIDEGGER, 1999, p. 34-

35). O filósofo observa, então, que se a regra do princípio de contradição é eficiente sob 

o ponto de vista do conhecimento científico, não se aplica, porém, ao exame do 

princípio do fundamento, que ultrapassa os círculos lógicos e os limites do pensamento 

representacional desenvolvido na perspectiva da subjetividade moderna – postura 

coerente com as reflexões heideggerianas em seu sentido lato, com sua busca pelo 

pensamento originário, pensamento do ser. 

Prosseguindo na apreciação do problema, Heidegger registra que a explicitação 

plena do enunciado sobre o princípio do fundamento verifica-se no sistema filosófico de 

Gottfried Leibniz, que o equipara ao princípio de causalidade, entendido no horizonte da 

cultura moderna que converte a proposição nada é sem fundamento na tese de que 

“nenhum efeito é sem causa”. Com sua articulação na dualidade entre sujeito e objeto, o 

princípio do fundamento é concebido como principium reddendae rationis, segundo o 

qual apenas o que é trazido ao sujeito no representar fundamental tem realidade como 

ente. Essa perspectiva culmina na era planetária da humanidade como era atômica, com 

a existência humana definida no contínuo processo de sujeição de energias, em que a 

essência humana aproxima-se de sua anulação no desenraizamento que lhe subtrai seu 

construir e seu habitar (1999, p. 33-54). 

Convencido de que a tradição discursiva da filosofia desvia-se das questões 

fundamentais do pensamento e de que a ciência moderna, conquanto fundamentada no 

princípio do fundamento, não oferece o caminho adequado à sua reflexão, Heidegger 

volta-se para a meditação cuidadosa sobre a proposição “nada é sem fundamento” a 

partir de seu confronto com sua versão metafísica moderna, a saber, “nada é sem 

porquê”. Com esse propósito, o filósofo parte da segunda estrofe do verso do poeta 

germânico Angelus Silesius
59

: “A rosa é sem porquê; ela floresce, porque floresce,/Ela 

não repara em si própria, não pergunta, se a vemos” (1999, p. 59). 

Constatando que a primeira parte do verso aparentemente nega o fundamento e 

que a segunda afirma sua subsistência, Heidegger desconstrói a equivalência entre as 
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 Angelus Silesius é o pseudônimo utilizado por Johannes Sheffler, poeta alemão do século XVII. O 

verso citado, extraído do poema Ohne Warum (Sem porquê), encontra-se em seu livro Der Cherubinische 

Wandersmann (O peregrino querubim). 
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teses “nada é sem fundamento” e “nada é sem porquê”, declarando, assim, que sem 

porquê e sem fundamento não são o mesmo. Sob o prisma do principium reddendae 

rationis, a rosa não repousa em si própria e não percebe o seu florescer ou, em outras 

palavras, o seu fundamento não lhe é entregue, quer dizer, o nada é sem porquê é 

legítimo para a rosa somente quando a assimilamos como objeto de representação do 

sujeito humano. A rosa, porém, é algo e, como tal, não é sem fundamento, não se 

encontra excluída da influência do princípio do fundamento.  

É plausível, então, a inferência de que rosa e homem são entes como modos 

diversos de ser ou, em termos mais diretos, rosa e homem são de modos diversos. 

Heidegger, porém, não se limita a essa conclusão, conforme esclarece o trecho seguinte: 

 

A rosa é certamente sem porquê, mas afinal ela não é sem 

fundamento. “Sem porquê” e “sem fundamento” não são o mesmo. E 

apenas isto que o mencionado aforismo nos deveria por enquanto 

elucidar. A rosa não fica de fora, na medida em que ela é algo, da área 

de influência do princípio magno. Mesmo assim, a maneira como ela 

pertence a esta área de influência é uma maneira própria e por isso 

diferente da maneira como nós, humanos, nos detemos na área de 

influência do princípio do fundamento. Sem dúvida que estaríamos a 

pensar sucinto demais, se pretendêssemos afirmar que o sentido do 

aforismo de Angelus Silesius se abre apenas para nomear a diferença 

de modos pelos quais, a rosa e o homem, são o que são. O indito do 

aforismo – e tudo gira em torno disto – diz pelo contrário que o 

homem mais oculto da sua essência só é primeiramente verdadeiro 

quando ele, ao seu modo, é assim como a rosa – sem porquê. (1999, p. 

63). 

  

O silenciado do aforismo, então, desvela a essência humana exterior a uma 

relação de causalidade e a um suposto princípio explicativo, a essência humana, como a 

rosa, sem porquê. Emerge, novamente, a necessidade de se pensar o princípio do 

fundamento além dos marcos representacionais, procurando-se, com isso, a essência do 

fundamento pela via do pensamento meditativo. O filósofo examina, assim, diferentes 

tonalidades da máxima “nada é sem fundamento”: Nada é sem fundamento e nada é sem 

fundamento. A primeira, assumida pela tradição filosófica e pelo moderno 

conhecimento científico, declara que tudo tem um fundamento. A segunda evidencia 

que cada ente tem um fundamento, no qual o é nomeia o ser de cada ente, ou seja, o 

princípio do fundamento transporta-nos ao ser do ente. Essa transferência de tonalidade 

revela-nos a consonância entre ser e fundamento, pertencimento recíproco em que o 

princípio do fundamento desvela-se como princípio do ser (1999, p. 67-68). 
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Heidegger assevera, então, que o ser é essencialmente fundamento, 

constatando, desse modo, que o ser não admite um fundamento anterior que o sustente. 

Reconhece, porém, que a expressão ser é fundamento é dotada de insuficiência 

ontológica, permanecendo na região discursiva dos entes e não penetrando propriamente 

o âmbito do ser. Torna-se preciso, portanto, superar as circunscrições da linguagem 

corrente por uma transformação do pensamento, capaz de recolher a reciprocidade entre 

ser e fundamento nesta formulação: “ser e fundamento: o mesmo. Ser: o sem fundo” 

(1999, p. 81). Na mesmidade entre ser e fundamento, o fundamento situa-se, em certo 

sentido, exterior ao ser, à medida que o ser, fundamentado em si próprio, é sem 

fundamento. 

Mafalda Faria Blanc, em seu livro intitulado O fundamento em Heidegger, 

estudo desenvolvido a partir do confronto entre os textos heideggerianos 

especificamente direcionados ao problema do fundamento, A essência do fundamento e 

O princípio do fundamento, expõe em linguagem didática essa dupla tonalidade 

observada por Heidegger na expressão nada é sem fundamento. Para a autora, trata-se, 

sobretudo, da utilização de diferentes perspectivas implicadas na proposição, uma 

ponderando o ser relativamente, e outra considerando-o absolutamente. Quando se 

enfatiza que nada é sem fundamento, assume-se o ponto de vista da diferença 

ontológica, pensando-se o ser sob a referência do ente, a saber, sublinha-se o ser como 

fundamento relativamente ao ente. Quando se salienta que nada é sem fundamento, 

transferimo-nos para o ser em absoluto, excluídas suas articulações com a esfera ôntica, 

ou seja, defrontamo-nos com a abissalidade do ser enquanto ser (1999, p. 164)
60

. 

Com essa mudança de tonalidade, efetua-se, segundo Heidegger, o salto do 

pensamento que nos envia para dimensão distinta daquela na qual tradicionalmente tem 

se examinado o princípio do fundamento, quer dizer, ingressamos na região do ser, o 

círculo da história ontológica como destino do ser que se desvela em seu simultâneo 

ocultamento. O salto do pensamento permite pensar a verdade do ser, o ser enquanto 

ser. O ser se desdobra na história do pensamento ocidental, velando-se e desvelando-se 

no ente que pertence ao seu destino como a sua clareira, o ser humano. Reafirmam-se, 
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 Essa autora propõe ainda o enquadramento dessa tese heideggeriana, na qual se articulam essas 

diferentes perspectivas, em uma formalização lógica. De acordo com Maria Mafalda Blanc, estamos 

diante da conjugação de duas proposições: Ser é o abismo, na medida em que ser e fundamento: o 

mesmo. A primeira proposição –ser é o abismo – seria o desdobramento lógico da primeira – ser e 

fundamento: o mesmo -, uma vez que da identidade entre ser e fundamento resultaria a inferência da 

abissalidade do ser, compondo-se um silogismo cujo termo médio seria a proposição de que somente o 

ente tem fundamento (1999, p. 164). 
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dessa forma, a reciprocidade e o copertencimento entre as destinações do ser e a 

essência humana. 

Neste ponto, estamos em condições de dimensionar adequadamente a 

correspondência entre humanidade e destinação do ser, a partir, especificamente, das 

diferenças entre a concepção heideggeriana de história do ser e as teorias clássicas da 

filosofia da história, via escolhida para a compreensão da singularidade da tese de 

Heidegger acerca do ser em sua história. Diferentemente das tradicionais filosofias da 

história, de suas origens medievais às suas vertentes contemporâneas, o vetor histórico 

do pensamento de Heidegger não se caracteriza por uma orientação teleológica que 

pressuponha um princípio diretriz conduzindo a história à efetivação de uma finalidade 

estabelecida previamente ao seu curso. 

A noção heideggeriana de história do ser não é análoga à visão filosófica cristã, 

que subsume a história da humanidade ao plano da supranaturalidade, destinando-a à 

consecução do plano divino da salvação. Da mesma forma, não se equipara ao sistema 

filosófico hegeliano, que concebe a história como exteriorização do ser em seu devir 

dialético e progressivo, tendente à plenitude da explicitação do espírito em sua 

realização absoluta. Tampouco se assemelha à perspectiva kantiana que confere à 

história um plano progressivo inscrito pela natureza, resultando na consumação das 

disposições humanas em uma ordem racional. 

O princípio do fundamento em Heidegger não possui equivalência semântica 

com o Deus cristão, o espírito hegeliano ou a natureza kantiana, não se trata, enfim, de 

uma causa primeira que mobiliza a história para a execução de determinado programa e 

de determinada configuração substancial da humanidade. No pensamento 

heideggeriano, princípio do fundamento e princípio do ser são o mesmo, e o ser, sem 

fundo, não tem ele próprio fundamento. Na consonância entre ser e fundamento, revela-

se o sem fundo do ser como jogo.  

Nas palavras do próprio Heidegger em O princípio do fundamento: 

 

O “porque” afunda-se no jogo. O jogo é sem porquê. Ele joga, 

enquanto joga. Permanece apenas jogo. Permanece apenas o jogo: o 

supremo e o mais profundo. [...] Nada é sem fundamento. Ser e 

fundamento: o mesmo. Ser como fundamentado não tem qualquer 

fundamento, joga aquele jogo com o sem-fundo, que como destino nos 

proporciona ser e fundamento.
61

 (1999, p.163). 

                                                 
61

 Chamamos a atenção para o texto original de Heidegger (Der Satz vom Grund), que registra, em poucas 

palavras, o jogo (das Spiel) do ser (Sein) em seu sem fundo (Ab-Grund), a ausência de um fundamento 
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4.4 A humanidade no jogo do ser: a proposta do pensamento meditativo 

 

A perspectiva heideggeriana de jogo esclarece o seu prisma de destinação do 

ser, com o qual o filósofo pensa os entes em sua origem, sendo que a origem em questão 

não é tematizada nos parâmetros da causa primeira conceituada pela metafísica clássica 

– concepção decididamente recusada por Heidegger –, mas como abertura pela qual os 

entes emergem como presença fundamentada pelo ser. A presentificação dos entes no 

horizonte da temporalidade processa-se no jogo de destinação do ser, jogo supremo e 

contemplado pelo salto do pensamento que, ultrapassando os entes e se afastando das 

balizas da representação moderna, lança-se ao abismo do ser e coloca-se em contato 

com a sua verdade e com a sua não verdade. 

Nesse jogo em que o ser se destina nos entes, situa-se a essência humana em 

suas diversas conformações históricas, ou seja, o homem joga em correspondência à 

reinvindicação do ser, na escuta ao apelo do ser: é convidado ao jogo sem, no entanto, 

dispor da iniciativa do jogo
62

. Dito de outro modo, o ser humano, em sua imanência ao 

livre jogo do ser, não tem para si a posse da liberdade como quem detém em si uma 

propriedade ou atributo; ao contrário, a liberdade possui o ente humano, realiza-se como 

deixar fazer humano que emerge do ser. 

É nos círculos da essência humana, em seu pertencimento ao ser no jogo do 

mundo, que se pronuncia o tema da morte na décima terceira conferência de O princípio 

do fundamento:  

 

Deixa-se a essência do jogo definir concomitantemente a partir do ser 

como fundamento, ou deveremos nós pensar ser e fundamento, ser 

como sem-fundo a partir da essência do jogo e certamente do jogo 

para que nós, mortais, somos trazidos, pois apenas somos nós quem 

                                                                                                                                               
último: “Das ‘Weil’ versinkt im Spiel. Das Spiel ist ohne ‘Warum’. Es spielt, dieweil es spielt. Es bleibt 

nur Spiel: das Höchste und Tiefste. [...] Nichts ist ohne Grund. Sein und Grund: das Selbe. Sein als 

gründendes hat keinen Grund, spielt als der Ab-Grund jenes Spiel, das als Geschick uns Sein und Grund 

zuspielt” (1997, p. 169). Esse trecho exprime densamente a perspectiva da viragem segundo a qual o 

próprio ser, em seu jogo sem fundamento, destina-se historicamente ao homem, diferentemente do ponto 

de vista da analítica existencial, que enfatiza o ser-aí como o ente que tem em jogo seu próprio ser. Não 

se exclui, com isso, o prisma da analítica existencial, que então se fundamenta, isto sim, na história do ser 

a partir de seu livre jogo sem fundamento. 
62

 Essa mudança de perspectiva filosófica da viragem, na qual o ser-aí não é mais tematizado como ente 

ôntico-ontológico privilegiado e a essência humana passa a ser pensada diretamente em sua 

correspondência às destinações históricas do ser, exprime-se na filosofia de Heidegger pelo vocábulo 

Ereignis, entendido como acontecimento apropriativo. No acontecimento apropriativo, o ser humano é 

apropriado pelo ser em sua história, assim como o ser necessita da escuta do homem para que se 

pronuncie a sua verdade. Esse tema recebe tratamento especial na obra Acontecimento apropriativo 

(HEIDEGGER, 2013). 
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mora na proximidade da morte, a qual como possibilidade mais 

extrema da existência (Daseins), alcança o mais elevado na clareira do 

ser e na sua verdade? A morte é a medida ainda impensável do 

incomensurável, isto é, do jogo supremo no qual o homem trazido à 

terra é posto. (1999, p. 162). 

  

Nesse trecho, sobrevém algo de extrema importância para nossa pesquisa: 

rascunha-se a essência dos seres humanos como mortais, a saber, a condição mortal não 

é aspecto adicional da humanidade, uma dentre outras características que conjuntamente 

definiriam a humanidade, mas sim a própria abertura do homem em sua 

correspondência ao jogo do ser, medida impensável da incomensurabilidade do abismo 

do ser. Homem e mortal são o mesmo, posto que enquanto mortais os seres humanos 

realizam sua essência na abissalidade do ser enquanto ser. Mortais, os homens 

transcendem a condição de entes fundados no ser, projetando-se no abismo do ser sem 

fundo, pensado sob a perspectiva absoluta do ser em si mesmo. Em outros termos, em 

sua essência mortal, o ser humano está além do fundamento, o ser do ente, suspenso na 

abissalidade do ser enquanto ser. 

Mortal, o homem encontra-se originariamente disposto no livre jogo abissal do 

ser, em um pertencimento primordial que constitui sua essência na correspondência aos 

destinos epocais do ser. Anuncia-se, então, a permanência da morte como tema 

relevante na segunda fase do pensamento heideggeriano, traço nuclear na essencialidade 

humana, significativamente distinto, porém, do ser-aí como ser para a morte. A 

compreensão dessa distinção, contextualizada no esforço do filósofo em superar a 

herança antropocêntrica da analítica existencial pelo pensamento do ser, solicita-nos o 

esclarecimento mais amplo da essência mortal da humanidade, essência mortal esta que 

enfrenta severa obstrução e, no limite, a ameaça de sua proscrição sob a vigência da 

técnica moderna. 

Examinamos, em páginas anteriores deste trabalho, a redução da humanidade à 

matéria-prima disponível à exploração de energia na maquinação da era atômica ou, em 

outras palavras, a absolutização do devir ôntico sob a primazia da vontade de poder – 

convertida em vontade de vontade – na conclusão do percurso metafísico. 

Confrontamos o ser-aí, ser para a morte, com essa configuração da realidade 

contemporânea, constatando a incompatibilidade desses termos, a neutralização do ser 

para a morte no moderno triunfo da técnica. Entretanto, quando Heidegger se refere à 

anulação do ser humano na dinâmica provocadora da técnica, o filósofo não tem em 
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vista – preferencialmente, pelo menos – a singularidade do ser-aí delineada na analítica 

existencial de Ser e Tempo: coerentemente à posição primordial do ser nas especulações 

contidas na viragem de seu pensamento, Heidegger reflete, isto sim, acerca da tendência 

ao completo encobrimento das relações do ser com o homem, no âmbito do 

pertencimento essencial da humanidade ao ser. Desse modo, podemos afirmar, 

preliminarmente, que o perigo não se abate especialmente sobre o ser para a morte do 

ser-aí, mas sim sobre a essência dos homens como mortais – asserção que certamente 

merecerá posteriores explicações. 

Apresentado em viés puramente esquemático, temos o confronto entre a 

essência humana e sua negação na era moderna. Esse prisma, contudo, é insuficiente 

para a devida ponderação acerca do problema, uma vez que enseja o equívoco de 

pensarmos tal relação na pressuposição de elementos de procedências diversas e 

opostas. Afinal, a reflexão em torno desse conflito deve considerar que tanto a essência 

humana quanto a essência da técnica moderna pertencem ao ser em suas destinações 

epocais. A essência do homem, consoante à sua inserção ao jogo originário, é histórica 

em sua escuta à reivindicação do ser. Em perspectiva idêntica, o completo esquecimento 

do ser na consumação da metafísica não se efetiva como fenômeno exógeno ao ser, 

posto que este é o fundamento de todos os entes e, evidentemente, do próprio conjunto 

da realidade ôntica. A era da técnica é proveniente da história do ser em sua realização 

epocal moderna. O confronto, portanto, desenvolve-se no horizonte ontológico do ser, 

no qual os seres humanos, essencialmente mortais, correspondem ao ser, que, em seu 

jogo sem fundamento, desvela-se simultaneamente ao seu ocultamento, e no qual a 

maquinação contemporânea tende ao encobrimento total desse velamento-

desvelamento, absorvendo a humanidade na figura do homem planetário. 

Contrapõem-se, nesse universo, a essência do homem como ser pensante na 

abertura do ser e a confluência entre super-humanidade e subumanidade no domínio do 

pensamento calculador. 

Essa oposição é interpretada por Michel Haar analogamente às relações entre 

autenticidade e inautenticidade do ser-aí, delineadas na analítica existencial, quer dizer, 

no confronto entre o pensamento meditativo, dimensão de autenticidade porque 

diretamente referida ao ser e à essência humana, e o pensamento calculador, inautêntico 

porque desviado do ser na maquinação da era contemporânea. Dito de outra forma, 

enfrentam-se dois tipos de humanidade ou inclinações distintas no interior da essência 
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humana (1999, p.171). No seio desse conflito, marcado pelo perigo da prevalência da 

inumanidade do homem enunciado na dinâmica da composição atômica, Heidegger 

identifica a possibilidade de retorno à relação originária do homem com o ser, a 

retomada da essência mortal dos seres humanos na abertura do ser. 

Indicada no final do ensaio A questão da técnica (2008, p. 31-38), a hipótese 

da salvação, entendida como recuperação da essência humana na abertura do ser, é 

novamente mencionada em sua conferência intitulada Serenidade (2000), proferida no 

ano de 1949. Nesse texto, Heidegger adverte sobre a ausência de pensamento no mundo 

contemporâneo, denúncia que com essa expressão designa precisamente a supremacia 

do pensamento calculador, incessantemente empenhado na consecução de 

possibilidades indicadas pela essência da técnica e jamais comprometido com a 

atividade reflexiva. Ausência de pensamento, portanto, significa o abandono do 

pensamento originário meditativo, pensamento do ser (2000, p. 10-14). 

Explicita-se, em Serenidade, novamente a ameaça que a cultura moderna, 

largamente arrebatada na mobilização objetualizada da natureza como fundo disponível 

para a produção técnica, apresenta para a essência humana, exposta ao perigo de sua 

total neutralização, a saber, a destruição do ser humano como ser pensante
63

. 

Heidegger, porém, afirma a hipótese de restauração das raízes da autêntica 

humanidade na contraposição do pensamento meditativo ao pensamento calculador, 

algo que não consiste, convém ressaltar, na rejeição integral ao mundo técnico, mas sim 

na postura que não se submete totalmente à configuração técnica da realidade. Trata-se, 

segundo o filósofo, de dizer simultaneamente sim e não ao universo da técnica. De 

acordo com as palavras do filósofo, na concomitância do sim e do não proporcionada 

pelo pensamento meditativo: 

 

A nossa relação com o mundo técnico torna-se maravilhosamente 

simples e tranquila. Deixamos os objetos técnicos entrar no nosso 

mundo como coisas que não são algo de absoluto, mas que dependem 

ela própria de algo superior. Gostaria de designar essa atitude do sim e 

do não simultâneos em relação ao mundo técnico com uma palavra 

antiga: a serenidade para com as coisas (die Gelassenheit zu den 

Dingen). (2000, p. 24). 

  

                                                 
63

 Nesse sentido, Heidegger cita, mais uma vez, como paroxismo dessa dinâmica a ambição científica de 

se produzir a vida humana por meios técnicos, registrando um encontro internacional entre cientistas, no 

ano de 1955, em que os avanços da ciência nesse campo foram saudados com entusiasmo. (2000, p.21). 
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Afinal, a que nos remete Heidgger quando nos fala da restituição do solo da 

essência humana? Que caminho se descortina com sua proposta de serenidade 

(Gelassenheit) para com as coisas? Em que sentido o termo coisa é por ele utilizado? 

Essas questões sinalizam a abertura para o itinerário do reencontro com os mortais, e, 

com o propósito de percorrê-las nessa direção, escolhemos como ponto de partida seu 

ensaio Para quê poetas? (1998, p. 306-367), redigido em 1946. 

 

4.5 Os mortais no jogo da quadratura 

 

O título do texto, Para quê poetas?, inspira-se abertamente na pergunta 

expressa por Friedrich Hölderlin em seu poema Pão e Vinho: “... e para quê poetas em 

tempo indigente?” (1998, p.309). Heidegger observa que, em Hölderlin, o tempo 

indigente se caracteriza pela remoção de Deus, elisão dos vestígios da divindade e do 

sagrado, indigência em que a ausência de Deus sequer é perceptível. No tempo da 

indigência, o mundo paira sobre a carência de fundamento, sendo que o ápice da 

indigência é a nulidade da experiência da própria indigência, a saber, a ausência 

imanente à indigência não é percebida e sentida como tal. 

Em Heidegger, o tempo de indigência é a consumação metafísica sob o 

domínio da técnica moderna, sendo que essa indigência, declara o filósofo, não se 

relaciona fundamentalmente com uma convicção valorativa otimista ou pessimista do 

mundo, sendo, isto sim, o destino epocal enviado pelo ser. Nessa dimensão histórica do 

ser, tanto a efetivação absoluta da indigência quanto a reapropriação restauradora do 

velamento-desvelamento do ser em sua relação com a humanidade existem como 

possibilidades. No texto Serenidade, constatamos que a via necessária à possível 

subversão da moderna configuração da realidade é o pensamento meditativo. Em Para 

quê poetas?, o mesmo caminho se manifesta em outro dizer: a via da viragem é o 

encontro dos mortais com sua essência, porque os mortais encontram-se essencialmente 

próximos ao abismo, tocados originariamente pelo ser (1998, p. 311). 

Pronunciar a proximidade entre humanidade e abismo significa reafirmar a 

essência mortal dos seres humanos, entes que, como todos os outros, fundamentam-se 

no ser, mas que, com a experiência originária de sua mortalidade, ultrapassam o ser 

fundamento e atingem a esfera do jogo abissal do ser, o sem fundo do ser enquanto ser. 

Nessa perspectiva, Heidegger encontra no poeta Rainer Rilke (1875-1926) a percepção 
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de que o tempo é indigente não somente porque Deus está morto, mas porque os 

mortais não conhecem mais a própria mortalidade, alheios que estão à escuta do ser: o 

tempo indigente mantém encobertos o amor, a dor e a morte (1998, p. 314-315). 

Penetrando versos improvisados
64

 de Rilke, Heidegger sublinha o ser do 

homem como tema do poema, humanidade destacada pelo poeta em relação aos outros 

seres vivos e, no entanto, reunida a plantas e animais sob o mesmo fundamento: a 

natureza. O filósofo adverte que a natureza evocada pelo poeta não deve ser assimilada 

ao objeto compreendido pelas ciências naturais, tampouco pensada restritivamente 

como campo conceitual distinto da história, da cultura e das criações humanas. A 

natureza dos versos de Rilke é recepcionada por Heidegger na acepção fundamental de 

ser do ente. Como fundamento de tudo que é, a natureza é convertida a ser fundamental 

que destina cada ente e o ente em sua totalidade, a vontade que reúne a totalidade e 

lança cada ente singular a si mesmo como o arriscado (1998, p. 318-321). 

Prosseguindo na intepretação do poema de Rilke, Heidegger identifica a 

natureza ao risco que projeta os entes ao risco, ou melhor, na vontade do ser que remete 

os entes ao risco, sendo que nessa remissão não há nenhum ente especialmente 

protegido, nem mesmo nós, o ente humano, essencialmente mais próximos do 

fundamento e do abismo. Afinal, o que significa arriscar? O filósofo nos diz que arriscar 

é rigorosamente dispor os entes no jogo do ser e que, arriscando a si mesmos no jogo 

em que são lançados pelo ser, os entes estão envolvidos pela vontade do ser, não estão 

abandonados, ou seja, o ser preserva os entes arriscados em uma conexão, 

permanecendo como força de gravidade, compreendida como centro articulador dos 

entes no jogo do risco. Em linguagem sucinta, o risco nomeia o fundamento arriscante, 

ser, e o arriscado, entes, na sua totalidade (1998, p. 321-325). 

Heidegger observa que Rilke denomina de aberto a conexão completa de 

unidade e articulação originária entre ser e ente, na qual os entes se arriscam em 

múltiplas relações no horizonte ilimitado dessa abertura. Se todos os entes são 

                                                 
64

 O poema examinado por Heidegger não tem título. A expressão versos improvisados é utilizada pelo 

próprio Rilke, em uma correspondência de agosto de 1924, para referir-se ao poema em questão 

(HEIDEGGER, 1998, p. 317). Segue o poema, conforme sua reprodução em Para quê poetas?:  “Tal 

como a natureza abandona os seres/ao risco do seu prazer abafado sem que nenhum/Seja especialmente 

protegido, nas glebas e ramadas,/assim também nós não temos, do mais profundo do nosso ser,/uma 

atenção especial; ele põe-nos em risco. Só que nós,/mais ainda que a planta ou o animal,/vamos com o 

risco, queremo-lo, e por vezes também/arriscamos mais (e não por interesse próprio),/do que a própria 

vida, arriscamos/por um sopro mais... Isto concede-nos, fora de proteção,/um estar seguro, aí onde actua a 

força da gravidade/das forças puras; o que por fim nos abriga,/é o nosso desamparo, e que/ao aberto assim 

o virámos, vendo-o ameaçar,/ para que, algures no círculo mais vasto,/onde a lei nos toca, o aceitemos.” 

(1998, p. 317-318). 
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naturalmente lançados na abertura ao risco, no caso do ente humano o arriscar-se recebe 

especificidade. Enquanto plantas e animais estão no mundo, inseridos na abertura em 

seu pertencimento inconsciente ao ser do ente, os seres humanos se comportam 

diversamente com o risco, ou melhor, vão com o risco, em um movimento que, na era 

moderna, efetua-se na representação que exclui o homem da própria abertura, 

colocando-o como o suposto sujeito que se defronta com o mundo reduzido à 

objetualidade. Sob um querer que reduz tecnicamente o mundo à totalidade de objetos – 

mundo que não mundaniza –, obstrui-se o acesso humano à abertura, ou seja, o ser 

humano afasta-se da conexão pura (1998, p. 326-327). 

Heidegger reafirma, então, a enunciação do poema de Hölderlin, antes expressa 

no texto A essência da técnica: “Para onde está o perigo, cresce também a salvação” 

(2008, p. 340). Acena-se, neste momento, com a hipótese de um risco que supera o 

querer propositado da objetivação, risco que coloca o ser humano em face do perigo na 

proximidade do abismo: trata-se de um querer que não corresponde à vontade de poder, 

mas sim à vontade do ser do ente, e, enquanto tal, arrisca mais do que a própria vida e o 

fundamento. A esse respeito, o trecho seguinte, extraído de Para quê poetas?, é 

elucidativo: 

 

O homem não é apenas, na sua essência, capaz de arriscar mais do que 

as plantas e os animais. O homem arrisca, por vezes, mais “do que a 

própria vida”. A vida aqui significa: o ente no seu ser: a Natureza. O 

homem arrisca por vezes mais do que o risco, e é mais ser do que o ser 

do ente. Mas o ser é o fundamento do ente. Quem arrisca mais do que 

o fundamento, atreve-se a chegar, atreve-se a chegar aonde se carece 

de qualquer fundamento, ao abismo. (1998, p. 341). 

  

Arriscar-se além do fundamento corresponde à plena imersão na abertura da 

conexão em sua totalidade, no livre jogo do ser sem fundo em que os homens projetam-

se na ultrapassagem do plano entitativo, o que é propiciado pela essência mortal da 

humanidade. Não fortuitamente, Heidegger refere-se àqueles que estão dispostos a tanto 

como os mais mortais dos mortais (1998, p. 340), capazes de resgatar sua inserção no 

círculo mais vasto, totalidade da conexão e esfera do ser que se desoculta 

simultaneamente à sua retração. 

Transgredindo a objetivação da realidade contemporânea na reassunção de sua 

essência consoante ao ser, os seres humanos que se lançam à radicalidade do risco 

desvelam-se como mortais no jogo do ser. No capítulo anterior deste trabalho, 
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verificamos que a vigência da técnica moderna desconhece o ser-aí como ser para a 

morte, sendo que perspectiva idêntica se aplica aos homens como mortais. Em Para quê 

poetas?, Heidegger assinala que a vontade de poder reconhece os entes exclusivamente 

em sua positividade de objetos produzidos, incluindo-se, sob esse prisma, a propensão à 

absorção da humanidade nesse campo de objetualidade. Em sua esfera, a morte é 

rejeitada por sua negatividade, nulidade descartada pelo pensamento calculador, que não 

ultrapassa o nível ôntico da realidade, desconsideradas suas relações com o ser. 

Porém, no círculo vasto em que a humanidade reencontra sua essência na 

abertura do ser – observa Heidegger ainda a partir de sua leitura de Rilke –, a morte e os 

mortos anunciam-se na completa conexão entre ser e totalidade do ente, os homens 

reconhecem-se como mortais. Dito de outro modo, a morte toca os seres humanos, 

mortais, na sua essência, conduzindo-os à totalidade da conexão pura ou, para 

retomarmos os termos do filósofo em O princípio do fundamento, ao ser fundamento e 

ao sem fundo do ser.  

Conforme a imagem oferecida por Heidegger em Para quê poetas?: 

 

Contudo, o que é que nos toca de modo imediato a partir do círculo 

mais vasto? O que é que, no querer habitual da objetivação do mundo, 

se nos mantém vedado e inacessível por nossa própria causa? É a 

outra conexão: a morte. É ela que toca os mortais na sua essência, 

conduzindo-os desse modo para o outro lado da vida, e, assim, à 

totalidade da conexão pura. A morte reúne, sendo esta reunião do pôr, 

é a lei ou posição-legal (Ge-setz), tal como a cordilheira reúne as 

montanhas no todo do seu encadeamento (1998, p. 349). 

  

Nesse trecho, revela-se a posição nuclear da morte no círculo mais vasto, a 

morte como reunião da totalidade da conexão pura, em sua remissão para além da esfera 

ôntica e no envio dos mortais para a abissalidade do ser. Nessa reunião revelada na 

mortalidade, reencontro com a essência humana, anuncia-se a salvação, que exige, 

segundo Heidegger, resgatar as coisas de sua objetualidade, recuperando-as no círculo 

mais vasto da conexão. Trata-se da proposta de serenidade para com as coisas. Mas, 

afinal, se o filósofo é enfático em sua sugestão de serenidade para com as coisas, 

contrapondo o pensamento meditativo do ser à primazia contemporânea do pensamento 

calculador, devemos compreender o sentido em que o termo coisa (das Ding) aparece 

em suas reflexões. 



171 

 

As considerações efetuadas até o presente momento nos autorizam a descartar 

a hipótese de que Heidegger utilize a expressão coisa em seu significado habitual na 

linguagem cotidiana, que a compreende na designação na multiplicidade de objetos, 

naturais ou artificiais, dotados de determinadas características. Poderíamos, sob esse 

ponto de vista, apresentar infindável catálogo de objetos superficialmente entendidos 

como coisas, tais como as árvores que se espalham por uma floresta, os equipamentos 

contidos em um ambiente de trabalho, os instrumentos para uso pessoal, sem que, com 

isso, atingíssemos a coisalidade da coisa, seu ser coisa. Da mesma forma, não devemos 

buscar sua definição no interior do pensamento que opera com representações, 

aspirando à sua conceituação em um nível discursivo competente para descrever as 

propriedades de um ente. Estaríamos, então, relevando discursivamente as supostas 

propriedades biológicas essenciais das árvores, os pretensos traços constitutivos das 

máquinas de um escritório ou de ferramentas pessoais, sem que, com isso – não é 

demais repetir – atingíssemos a coisalidade da coisa, seu ser coisa. A palavra coisa 

manifesta-se nas reflexões heideggerianas em uma dimensão que se pretende originária, 

e que poderíamos denominar de ontológica, uma vez que imediatamente remissiva ao 

ser enquanto tal
65

. 

O termo é centralmente investigado por Heidegger em sua conferência que 

recebe justamente o título de A coisa (2008,143-164), proferida no ano de 1950. O 

filósofo inicia essa exposição aludindo à moderna redução da distância no tempo e no 

espaço, promovida pelos recursos tecnológicos, meios de comunicação e meios de 

transporte da atualidade. Trajetos que antigamente demandavam meses para o seu 

cumprimento são percorridos em poucas horas pela velocidade por aviões; eventos que 

transcorrem em diferentes regiões geográficas são acompanhados instantaneamente 

pelos recursos televisivos; comunicamo-nos facilmente com seres humanos situados em 

diferentes pontos do planeta.  

Entretanto, afirma Heidegger, a minimização e até mesmo a elisão do 

distanciamento não são sinônimos de proximidade.  A proximidade não se mensura, 

segundo o filósofo, pelos critérios numéricos de aferição das distâncias, não se define 
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 O uso da expressão ser enquanto tal no horizonte filosófico heideggeriano exige-nos algumas 

explicações que afastem sua recepção nos domínio consagrados pela metafísica clássica. Não se trata do 

ser enquanto tal aristotélico, abstração que, para Heidegger, circunscreve o ser como espécie de ente 

supremo, bem como não se equipara com o conceito platônico de ideia. Heidegger, bem o sabemos, não 

procede com um recorte conceitual entre ser e devir. Dessa forma, a expressão ser enquanto tal remete-

nos à diferença ontológica entre ser e ente e ao ser sem fundo, a abissalidade do ser para além de sua 

condição de fundamento dos entes em sua totalidade.  
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nos marcos quantitativos de medição física do mundo. Na uniformidade técnica da 

época atual, com a tendencial supressão da distância, processa-se a obstrução da 

proximidade do ser humano com o mundo. A proximidade, veremos, vigora na vigência 

essencial da coisa, que reúne em si os diversos, na quadratura originária em que joga o 

ser. Para alcançarmos essa proximidade, porém, precisamos entender como Heidegger 

responde à questão diretriz de seu texto: que é uma coisa? 

Pretendendo revelar a coisa como tal, em si mesma, o filósofo recorre à 

exemplaridade da jarra, pensada, evidentemente, não em sua objetualidade, quer dizer, 

como objeto disposto à representação de um sujeito, mas em seu ser jarra, ou melhor, 

no ser coisa da jarra. Esse ser coisa da jarra tampouco se desencobre na esfera de 

produção da sua fisicalidade, a saber, em sua concepção de receptáculo conduzido à sua 

forma final pela atividade de um oleiro, perspectiva que conservaria o entendimento da 

coisalidade como objeto, sob o prisma do procedimento produtivo que a realiza como 

ente subsistente. Não se pensa, assim, o ser coisa da jarra sob a ascendência filosófica 

de matriz platônico-aristotélica, como a realização de uma ideia previamente existente 

ou como a introdução de uma forma à matéria disponível para tanto. 

A coisalidade da jarra não reside propriamente na forma que adquire sua 

matéria pela atividade produtiva do artesão. Ser jarra é o receptáculo que se abre para a 

recepção de um líquido. Água, vinho ou qualquer outra substância líquida despejada no 

receptáculo não penetram a textura da jarra, seu fundo ou suas extremidades laterais; 

antes, preenchem seu vazio. O ser receptáculo da jarra oferece-se a partir de seu vazio, 

quer dizer, o nada é que faz o ser coisa da jarra como receptáculo
66

. E o nada da jarra 

recebe o recipiente sob dois modos articulados: acolhendo-o e retendo-o. No 

acolhimento, o vazio da jarra acede ao seu preenchimento pelo líquido; na retenção, 

preserva em si o recipiente acolhido. Com o acolhimento e com a retenção, constitui-se 

a doação da vaza como ser da jarra, doação, digamos, de água para saciar a sede ou do 

vinho para um encontro festivo. No ser coisa da jarra como doação, propicia-se a 

reunião da quadratura originária: céu, terra, imortais e mortais. 
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 Neste ponto, Heidegger comenta a descrição científica para o qual não há vazio na jarra, posto que o 

ato de nela despejarmos, por exemplo, o vinho, não equivaleria rigorosamente a um preenchimento, mas 

sim à substituição de um conteúdo – o ar – por outro – o líquido. O filósofo salienta, então, que a ciência, 

lidando sempre com o que é preliminarmente fixado por seu método de representação da realidade, 

conforma seus objetos aos limites de sua linguagem, sendo incapaz, portanto, de atingir as coisas em sua 

vigência própria, pelo pensamento do ser. Apenas no pensamento originário do ser revela-se o vazio da 

jarra no nada que se constitui como receptáculo (2008, p. 147-148). 
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Na doação da água pela vigência coisal da jarra, anuncia-se a conjugação 

originária entre terra e céu, como unidade das fontes que emergem da terra com as 

chuvas que irrigam essa mesma terra; anuncia-se a conjugação originária entre os 

mortais que recebem na água o seu sustento e os imortais, deuses, a quem muitas vezes 

se dedica a sacralidade do líquido. Na doação do vinho pela vigência coisal da jarra, 

anuncia-se a conjugação originária entre céu e terra, unidade dos ciclos celestiais com a 

terra fertilizada da qual se elevam as uvas recolhidas no vinho; anuncia-se a conjugação 

originária entre os mortais que consomem alegremente o vinho e os deuses celebrados 

em rituais. 

Portanto, na vigência da coisa, exemplarmente demonstrada na coisalidade do 

ser jarra, vigora a simplicidade do mundo que mundaniza na reciprocidade originária 

entre os diversos, ou seja, céu e terra, mortais e divinos, a proximidade da quadratura 

resguardando a distância entre os diferentes. Divinos, mortais, céu e terra se 

copertencem na unidade do mundo, em uma concepção heideggeriana 

significativamente distinta do mundo explicado pela metafísica – assentado em uma 

causa primeira –, do mundo concebido na dimensão criacionista – procedente do criador 

– e do mundo descrito pela representação científica - relação pensada na dicotomia entre 

sujeito e objetos. Trata-se do mundo do jogo da quadratura ou, se preferirmos, do jogo 

do ser em que as coisas vigem recolhendo em si os diversos – céu, terra, divinos e 

mortais –, cada qual remetendo aos outros na unidade originária
67

. 

É no jogo da quadratura que os seres humanos, medindo-se poeticamente com 

a imortalidade dos deuses, essencializam-se como mortais, assim apresentados no 

ensaio A coisa: 

 

Os mortais são os homens. São assim chamados porque podem 

morrer. Morrer significa: saber a morte, como morte. Somente o 

homem morre. O animal finda. Pois não tem a morte nem diante de si, 

nem atrás de si. A morte é o escrínio do Nada, do que nunca, em nível 

algum, é algo que simplesmente é e está sendo. Ao contrário, o Nada 

está vigindo e em vigor, como o próprio ser. Escrínio do Nada, a 

morte é o resguardo do ser. Chamamos aqui de mortais os mortais – 

                                                 
67

 Com a quadratura de céu, terra, divinos e mortais, instaura-se a dimensão do sagrado no pensamento 

filosófico de Martin Heidegger. Quanto a esse aspecto, acompanhamos a posição de Marco Antonio 

Casanova (2009, p. 164-169), que, recusando as interpretações místicas do sagrado e da quadratura, situa-

os no plano da diferença ontológica, isto é, no caráter infundado de todo e qualquer mundo. Nessa 

perspectiva, o sagrado emerge diante da incomensurabilidade do todo, na impossibilidade de um 

fundamento último para o mundo, uma vez que todo fundamento é sempre fundamento histórico, posto 

pela história do ser em seu livre jogo. Em outras palavras, o sagrado consiste na própria abissalidade do 

ser.  
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não por chegarem ao fim e finarem sua vida na terra, mas porque eles 

sabem a morte, como morte. Os mortais são mortais por serem e 

vingarem no resguardo do ser. São a referência vigente ao ser, como 

ser. (2008, p. 156). 

  

Devemos nos deter um pouco nesse trecho, uma vez que, dentre as citações 

textuais que até o presente momento apresentamos acerca da morte na segunda fase do 

pensamento de Heidegger, esta parece-nos a mais densa, reunindo em si os diferentes 

aspectos que se manifestam na mortalidade dos seres humanos em sua originária 

inserção na clareira do ser, ou melhor, a essência mortal do homem pertencente ao jogo 

do ser, simultâneo velamento e desvelamento no qual ser e nada são o mesmo. 

Na frase os mortais são os homens anuncia-se uma sentença que não coincide 

filosoficamente com a proposição de que os homens são mortais, diferença sutil e 

inegavelmente relevante. Dizer apenas que os homens são mortais equivaleria a situar a 

espécie humana como simples parte do amplo conjunto de entes mortais, de todos os 

seres vivos, como a multiplicidade de plantas e animais, que são naturalmente 

submetidos ao encerramento biológico de seu ciclo vital. Porém, a posição dos termos 

na oração e a utilização do artigo definido antecedendo o primeiro termo da frase – os 

mortais – sublinham-nos um sentido qualitativamente diferente da asserção: a exclusiva 

e completa identificação entre mortais e homens. Assim, quando Heidegger declara que 

os mortais são os homens, afirma que somente os seres humanos são mortais ou, 

expressão que talvez seja mais elucidativa, somente os seres humanos são 

essencialmente mortais.  

O que é implícito nessa declaração inicial explicita-se nas palavras seguintes, 

quando o filósofo noz diz claramente que somente o homem morre, pois o animal 

apenas finda. Depreende-se, com essa observação, que a morte não é sinônimo de 

conclusão biológica de um percurso vital, o findar de uma vida que atinge 

indistintamente os indivíduos das diversas espécies de seres vivos. Os animais apenas 

findam, esclarece o filósofo, porque não sabem a morte como morte, não experimentam 

a dimensão ontológica da mortalidade, seu pertencimento ao ser. Não se morre sem 

saber a morte, e apenas o ser humano sabe a morte; portanto, somente o homem morre. 

O ser humano sabe a morte tendo-a diante de si e atrás de si. Com a morte diante de si, 

o homem depara-se com o seu limite, sua finitude, o não ser além do ente que ele 

efetivamente é. Com a morte atrás de si, o ser humano é projetado ao livre jogo de 

velamento e desvelamento que antecede a sua existência como poder ser inserido na 
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ambivalência entre ser e não ser; com a morte atrás de si, encontra os ancestrais em sua 

memória, mortais que experienciaram a morte em sua factualidade. 

Mortais, os homens, situados na abertura do ser, experimentam a morte como o 

resguardo do nada, pois a mortalidade remete o ser humano para a dimensão da 

diferença ontológica, a distinção entre ser e ente que desvela a negatividade imanente ao 

ser em seu constante desencobrimento e enconbrimento. A experiência da mortalidade, 

com sua remissão originária ao ser e ao não ser, retira a humanidade do plano 

meramente ôntico, expondo a essência humana em seu radical pertencimento ao ser, 

com o qual vigora igualmente o nada. A morte, escrínio do nada e resguardo do ser, 

explicita, então, a abissalidade do ser, o pertencimento recíproco entre ser e nada para 

além do ser fundamento, no ser enquanto ser. 

Se a tese de que a morte é o resguardo do nada e o abrigo do ser é consoante ao 

exame que anteriormente realizamos sobre as reflexões de Heidegger em suas 

conferências reunidas sob o título O princípio do fundamento, a digressão por algumas 

ponderações do filósofo em sua Introdução à metafísica (1997), estudo do ano de 1935, 

serão úteis para nos tornar mais compreensível tal concepção. 

Heidegger inicia sua Introdução à metafísica com a exposição da questão que 

considera primordial em vastidão, profundidade e originalidade: por que é afinal entes e 

não antes nada? Trata-se da mais ampla questão por abarcar todos os gêneros de entes 

em sua máxima extensão, recobrindo não apenas a diversidade de entes da atualidade, 

como também os entes do passado e os entes do futuro, isto é, aqueles que foram e 

aqueles que serão. No limite dessa questão, então, encontra-se o que nunca foi, o que 

não é e o que jamais será: o nada. Trata-se da questão mais profunda por interrogar o 

fundamento do qual provém todos os entes enquanto entes. Por fim, trata-se da questão 

original por visar ao ente em seu todo, e não a este ou àquele ente em particular, nem 

mesmo especificamente ao próprio ente que formula a interrogação: o ser humano. 

No tocante a este último aspecto, aliás, reverbera a posição heideggeriana, 

especialmente nítida na segunda fase de seu itinerário filosófico, de que o ser humano 

não se constitui como tema angular da filosofia, sendo examinado, isto sim, a partir de 

sua correspondência ao ser. É o que se constata densamente nesta passagem extraída de 

Introdução à metafísica: 

 

Portanto, para se entender verdadeiramente o sentido da questão: “Por 

que é afinal entes e não antes nada?”, não se deve, de maneira alguma, 
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realçar o ente particular ou singular, nem mesmo a referência ao 

homem. Porém, que importância tem, afinal, esse ente? Imaginemos a 

Terra na imensidão escura do espaço do cosmos. Comparativamente, 

constitui apenas um minúsculo grão de areia, separado de outro seu 

igual por um quilómetro e mais de vazio. [...] E o que é a duração de 

uma vida humana no curso temporal de milhões de anos? Pouco mais 

do que uma pulsação do ponteiro de segundos, um sopro de 

respiração. Dentro do ente no seu todo não se pode encontrar nenhuma 

legitimação para destacar justamente aquele que se chama homem e 

ao qual nós próprios por acaso pertencemos (1997, p. 12-13). 

  

Contudo, ainda que sem receber um estatuto privilegiado no interior do 

conjunto dos entes, o ser humano, conforme destacamos antes, é utilizado pelo ser em 

seu velamento e desvelamento, é o ente essencialmente posicionado na abertura do ser. 

E, imergindo na questão mais profunda, vasta e originária, o ser humano ultrapassa o 

círculo do nível ôntico, lançando-se à escuta do apelo do ser. 

A interrogação por que é afinal entes e não antes nada? é observada por 

Heidegger como a questão primordial da metafísica, que, porém, desvirtuou-se no curso 

mesmo da metafísica, no interior do movimento que conduz ao esquecimento do ser e à 

fixação da questão à circunscrição dos entes, convertendo a pergunta sobre o ser em 

simples questionamento do ente enquanto tal. No seio dessa transformação, a expressão 

e não antes nada é destituída de seu original valor interrogativo, sendo então reduzida a 

mero acréscimo formal e estilístico ao suposto núcleo da pergunta por que é afinal 

entes? O filósofo reafirma, dessa forma, que essa mudança é condizente com a 

perspectiva tradicional da filosofia e do pensamento científico, para os quais o 

pensamento acerca do nada incide em procedimento ilógico e inaceitável, por exigir sua 

modificação para algo que efetivamente é, quer dizer, sua concepção como um ente. 

Entretanto, alerta Heidegger, a questão sobre o nada, pertencendo 

essencialmente ao pensamento do ser, encontra-se originariamente no núcleo do 

questionamento primordial. Em outra linguagem, a própria questão sobre o ente 

somente é adequada se acompanhada pela problematização do não ente, ou seja, a 

expressão e não antes nada assegura a vastidão e a profundidade da pergunta ao colocar 

o ente no interior da possibilidade do não ser, prisma com o qual o ente não é entendido 

simplesmente como algo dado, mas em sua oscilação entre o ser e o não ser. Da mesma 

forma, transforma-se, com isso, a orientação do por quê?, que não se reporta a uma 

razão explicativa para a realidade: refere-se ao fundamento do predomínio do ente sobre 

o nada ou, se preferirmos, à procedência do ente exposto à sua possibilidade 
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radicalmente oposta, sua contrapossibilidade, o nada. Perguntar pelo ente significa 

perguntar pelo ser do ente que, resistindo à ameaça permanente do não ser, persiste no 

ser, sem jamais, porém, dominar a possibilidade de sua negatividade. 

Não ser do ente, o nada, porém, não se origina no plano ôntico da realidade, 

como contraponto ou simples negatividade dos entes que subsistem na positividade 

factual. Ao contrário, o nada é ontologicamente anterior aos entes: os entes transcorrem 

entre um não mais e um ainda não que repousam no originário não ser, o nada 

imanente ao ser em seu livre jogo no qual se desvela em sua concomitante retração, 

como diferença ontológica entre ser e ente. Os entes em geral, contudo, transitam nesse 

jogo sem o reconhecerem como tal, porque para tanto seria imprescindível a experiência 

da morte, ou seja, o saber-se mortal. Mortais, conforme destacamos, são apenas os seres 

humanos, essencialmente dispostos à ultrapassagem da positividade ôntica e 

existencialmente acompanhados pela negatividade originária: sabendo-se mortais, os 

seres humanos são lançados à reciprocidade ontológica entre ser e nada, reciprocidade 

que não comporta a ideia de uma progressão dialética, quer dizer, o nada permanece em 

sua negatividade primordial, sem jamais ser absorvido na plena positividade do ser. 

Sendo assim, compreende-se a morte como resguardo do nada e como resguardo do ser. 

A morte, sinônimo de saber-se mortal, dispõe o ente humano no jogo do ser e do nada, 

na unidade da quadratura composta por céu, terra, divinos e mortais.  

No texto Construir, habitar e pensar (2008, p. 125-141), redação de uma 

conferência ministrada em 1951, Heidegger retoma o tema dos mortais na unidade da 

quadratura. Nessa conferência, o filósofo dedica-se à reflexão sobre o significado 

essencial de habitar e sobre seu vínculo com construir, afirmando a insuficiência da 

representação convencional que conjuga construir e habitar nos termos de uma relação 

entre fins e meios, segundo a qual a construção tem por finalidade oferecer as condições 

necessárias à habitação humana. Recusando essa conceituação, o filósofo declara o 

pertencimento mútuo entre construir e habitar, à medida que o primeiro não se 

constituiria em movimento precedente e imprescindível à efetivação do segundo, pois o 

construir seria em si mesmo um habitar. 

Em sua procura pelo acesso à vigência essencial do habitar, Heidegger recorre 

à raiz etimológica do termo, ressaltando a reunião originária de construir e habitar no 

antigo verbo alemão buan, palavra cuja amplitude semântica comporta também os 

significados de cultivo e de edificação, esta última como sinônimo de produção, e 
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aquela se reportando à atitude de proteção
68

.  Em suas acepções de cultivo e de 

edificação, construir pertence ao habitar. Observando igualmente que buan conflui com 

a palavra bin – conjugação do verbo sein (ser, estar), na primeira pessoa do singular –, o 

filósofo sublinha  a semântica primordial de habitar como modo de ser dos humanos 

sobre a terra. Em outros termos, a habitação não se refere especificamente à posse de 

um domicílio – no sentido estrito e usual da expressão –, mas à presença humana no 

mundo, como seres que cultivam, edificam e constroem na vigência das coisas e na 

quadratura disposta no jogo do ser
69

. 

Essencialmente mortais, os seres humanos constroem à medida que habitam, 

de-moram-se sobre a terra e sob o céu, permanecendo diante dos deuses e pertencendo à 

comunidade dos homens. O resguardo, entendido como deixar algo sob a sua vigência 

própria, é o aspecto essencial do habitar dos homens, que, mortais, habitam salvando a 

terra em seu vigor, acolhendo o céu, aguardando os deuses e conduzindo sua vigência 

em seu modo de ser capaz de morte. Nas palavras de Heidegger: 

 

Os mortais habitam à medida que conduzem seu próprio vigor, sendo 

capazes de morte como morte, fazendo uso dessa capacidade com 

vista a uma boa morte. Conduzir os mortais ao vigor essencial da 

morte não significa, de modo algum, ter por meta a morte, entendida 

como o nada vazio; também não significa ofuscar o habitar através de 

um olhar rígido e cegamente obcecado pelo fim. (2008, p. 130). 

  

Nota-se, assim, que o habitar significa o demorar-se humano, a vigência 

essencial do homem sobre a terra em seu pertencimento ao ser, medida da existência 
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 Esse procedimento de Heidegger deve ser entendido à luz da importância que é conferida à linguagem 

na chamada segunda fase de suas investigações filosóficas. No próprio texto sobre o qual estamos 

tratando, o autor alerta para a necessidade de se reconhecer que a linguagem nos revela algo em sua 

essencialidade, sendo imprescindível, portanto, abandonar a concepção, fixada pela tradição cultural, de 

que o homem é o criador da linguagem. Em perspectiva inversa, é preciso acolher a humanidade em seu 

pertencimento à linguagem. Quanto ao fato de o sentido de habitar ter se dissociado do campo de 

significados do verbo buan, Heidegger comenta que tal esquecimento não se resume a simples 

transformação semântica, constatando que, na contemporaneidade, não fazemos mais a experiência de 

habitar em sua dimensão constitutiva do ser do homem (2008, p. 128). 
69

 Acerca deste ponto, convém recorrermos às palavras originais de Heidegger em Bauen Wohnen 

Denken: Bauen heißt ursprünglich wohnen. Wo das Wort bauen noch ursprünglich spricht, sagt es 

zugleich, wie weit das Wesen des Wohnens reicht. Bauen, buan, bhu, beo ist nämlich unser Wort »bin« in 

den Wendungen: ich bin, du bist, die Imperativform bis, sei. Was heißt dann: ich bin? Das alte Wort 

bauen, zu dem das »bin« gehört, antwortet: »ich bin«, »du bist« besagt: ich wohne, du wohnst. Die Art, 

wie du bist und ich bin, die Weise, nach der wir Menschen auf der Erde sind, ist das Buan, das Wohnen. 

Mensch sein heißt: als Sterblicher auf der Erde sein, heißt: wohnen. (2000, p. 149). È imprescindível 

notar que, após afirmar a convergência semântica entre os verbos bauen e bin, o filósofo finaliza o trecho 

destacando, incisivamente, que ser homem significa habitar, significa ser um mortal sobre a terra (Mensch 

sein heißt: als Sterblicher auf der Erde sein, heißt: wohnen). Registra-se, com isso, em termos densos e 

sucintos, a essência mortal da humanidade. 
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encontrada na mortalidade. À vigência da essência humana é imprescindível a 

capacidade de morte, entendida, conforme enfatiza o filósofo, não como uma vida 

orientada teleologicamente para a morte ou completamente arrebatada por uma 

perspectiva imobilizadora da mortalidade, mas sim como o saber-se mortal que revela a 

humanidade no apelo do ser. 

Deriva dessas observações a inferência de que somente os mortais 

verdadeiramente habitam a terra ou, dito de outro modo, de que não há habitar sem 

mortais nem mortais sem habitar. Habitando a terra, os mortais vigem em sua essência 

humana, pois, convém repisar, os mortais são os homens, isto é, não há essência do 

homem sem a mortalidade nem mortalidade sem a essência do homem. Nesses termos, 

delineia-se a ameaça contemporânea do mundo técnico e do pensamento calculador à 

essência humana: reduzido ao plano ôntico da subsistência e convertido em matéria-

prima no interior da natureza objetualizada, o homem não mais se demora sobre a terra 

em seu autêntico habitar. Obstrui-se, na consumação da era moderna, a dimensão mortal 

do ser humano, quer dizer, a própria essência humana encontra-se sob o perigo de sua 

completa anulação. Dizemos o mesmo, afinal, quando dizemos que a moderna 

configuração da realidade ameaça a essência humana e quando dizemos que ameaça os 

mortais em sua mortalidade, pois os mortais são os homens, que se essencializam como 

mortais. 

Heidegger tematiza novamente o habitar no ensaio “... Poeticamente o Homem 

Habita...” (2008, p. 165-181), iniciando-o com a seguinte pergunta, cuja resposta, aliás, 

encontra-se pressuposta no título mesmo do texto: o habitar é incompatível com o 

poético? Na realidade, com essa questão, o filósofo tem em vista delinear sua concepção 

de poesia em contraste com o significado assumido pela palavra na cultura 

contemporânea. Entende-se, na contemporaneidade, a poesia tão somente como gênero 

literário e, sobretudo, como literatura que se desenvolve na esfera da pura fantasia, sem 

nenhum compromisso ou vínculo com os elementos que compõem a realidade em que 

nos encontramos inseridos. Aceitando essa circunscrição da poesia e considerando o 

habitar no sentido corrente da palavra, deveríamos, então, admitir a incongruência entre 

o habitar e o poético. Sabemos, porém, que, em Heidegger, habitar não tem o conteúdo 

estrito de um domicílio, pois na concepção heideggeriana designa o modo como os 

mortais demoram-se sobre a terra, resguardando as coisas em seu vigor na quadratura. E 

quanto à poesia? Que dimensão recebe o poético no pensamento do filósofo? 
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O trecho seguinte, extraído de Passagem para o poético: filosofia e poesia em 

Heidegger, estudo de Benedito Nunes, indica-nos a dimensão da poesia na reflexão 

heideggeriana: 

 

Do ponto de vista heideggeriano, porém, a poesia do Ocidente está 

dentro e fora da Literatura, e a sua posição no conjunto das artes vem 

de que acontece à cultura do espírito, à paideia. Mais diretamente do 

que qualquer outra arte, a poesia participa, pela palavra, que constitui 

a sua matéria, do trabalho preliminar e mais próximo do pensamento, 

como obra da linguagem. A poesia é o limiar da experiência artística 

em geral por ser, antes de tudo, o limiar da experiência pensante: um 

poieín, como um producere, ponto de irrupção do ser na linguagem, 

que acede à palavra e, portanto, também de intersecção da linguagem 

com o pensamento. (2012, p. 248). 

  

Observa-se, desse modo, que em Heidegger o poético não se classifica como 

forma delimitada de expressão criativa no amplo conjunto das atividades artísticas, 

tampouco sua importância se encerra na posição fundamental que ocupa no universo das 

artes.  O poético conflui primordialmente com a linguagem e o pensamento, 

pertencendo autenticamente ao domínio de desvelamento do ser em sua verdade. Assim, 

identificar a correspondência e a reciprocidade entre poesia, linguagem e pensamento 

nos conduzirá à sustentação da resposta – que pressupomos negativa – para a questão 

sobre a incompatibilidade do poético com o habitar. 

Em seu livro A caminho da linguagem (2011), conjunto de ensaios publicados 

originariamente em 1959, Heidegger se propõe a pensar a linguagem em sua essência no 

modo de ser dos mortais, recusando, então, a tarefa de elaborar uma representação 

conceitual da essência da linguagem.  Consoante à sua procura pelo pensamento do ser 

– exterior e anterior, portanto, aos padrões da lógica, da metafísica tradicional e da 

ciência moderna –, o que Heidegger rejeita é a concepção tradicional de linguagem que, 

apesar de suas diversas matizações, articula-se em torno dos seguintes aspectos: 

compreensão da fala como expressão, a saber, entendida como atividade de 

exteriorização do que antes é elaborado interiormente, no plano do pensamento; 

definição da fala como atividade humana, ou seja, procedente do sujeito humano, ao 

qual pertenceria o atributo da linguagem; e, por fim, a tese de que a fala realiza a 

representação da realidade. 

Heidegger, diferentemente dessa perspectiva, não circunscreve a linguagem 

como expressão, atividade e representação humana; para esse filósofo, a linguagem é 
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que fala, sendo que o homem corresponde à linguagem a partir da escuta do apelo do 

ser. Não se trata, assim, de se considerar falsa a afirmação de que o homem é um ser 

dotado de fala, mas sim de negar tal fato como origem da linguagem e base legítima 

para o exame de sua essência, posto que essa constatação nos remete a uma pergunta 

bastante significativa: em que medida o homem fala? O homem verdadeiramente fala ao 

assumir a exigência de corresponder ao chamado da linguagem (2011, p. 8-26). 

Sob esse amplo horizonte, o poema, longe de ser expressão artística e 

específica derivada da linguagem, é o dito autêntico, pleno e inaugural da linguagem: no 

dizer poético revela-se a essência da linguagem. Poesia e pensamento movimentam-se 

originariamente no dizer da linguagem em sua saga de dizer a quadratura do mundo. A 

experiência poética oferece uma experiência pensante, experiência da linguagem como 

o que se dirige ao nosso encontro, como mortais que deixamos viger as coisas na 

unidade do jogo do ser. No recíproco pertencimento entre linguagem e poesia, reaparece 

a essência mortal dos seres humanos em A caminho da linguagem: 

 

Mortais são aqueles que podem fazer a experiência da morte como 

morte. O animal não é capaz dessa experiência. O animal também não 

sabe falar.  A relação essencial entre a morte e a linguagem lampeja 

impensada. Essa relação pode, contudo, nos dar um aceno para o 

modo em que a essência da linguagem nos intima e alcança e, com 

isso, nos sustenta, se é que a morte faz parte do que nos intima. 

(HEIDEGGER, 2011, p. 170-171). 

 

Projeta-se, com o trecho citado, luz sobre a sentença heideggeriana registrada 

em sua carta Sobre o humanismo, quando o filósofo sublinha a linguagem como a casa 

do ser (1983, p. 152), habitação em que mora o homem, a saber, na qual se demora 

essencialmente como mortal em sua relação originária com o ser. O genuíno acesso à 

linguagem não é mediado pelos padrões do conhecimento científico, da lógica e da 

filosofia tradicional, confluindo, isto sim, originariamente com o pensamento do ser no 

qual se encontram lançados os homens como mortais. Nesse pensamento primordial o 

ser se revela na linguagem, habitação em que o homem constrói, com a saga do dizer 

poético, seu vigor sobre a terra no deixar viger das coisas no mundo. Dessa forma, 

observa-se que não há nenhuma incompatibilidade entre poesia e habitar; ao contrário, a 

poesia é essencialmente um construir, o habitar autêntico que, com a experiência da 

palavra, faz vigorar uma coisa como ela é, em seu vigor próprio, sob a vigilância dos 

seres humanos, ou melhor, dos mortais. 
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Portanto, o habitar dos homens no interior da linguagem é poético à medida 

que o dito poético traz o homem à terra e dispõe o olhar humano a percorrer o campo 

celestial, lança-o à dimensão entre o céu e a terra. Medindo-se com o celestial e 

confrontando-se com a imensidão do divino, o ser humano essencializa-se como homem 

sendo, sobre a terra e sob o céu, na medida de sua essência, a finitude mortal. E é no 

habitar poético que se oferece ao ser humano a medida de sua essência. 

De acordo com as palavras de Heidegger, em “... Poeticamente o homem 

habita ...”: 

 

No sentido rigoroso da palavra, poesia é uma tomada de medida, 

somente pela qual o homem recebe a medida para a vastidão de sua 

essência. O homem se essencializa como o mortal. Assim se chama 

porque pode morrer. Poder morrer significa: ser capaz de morte como 

morte. Somente o homem morre – e, na verdade, continuamente, 

enquanto se demora sobre essa terra, enquanto habita. Seu habitar se 

sustenta, porém, no poético, Hölderlin vislumbra a essência do poético 

na tomada de medida através da qual se cumpre plenamente o 

levantamento da medida da essência humana. (2008, p. 173). 

  

Com a mensuração de seu habitar poético, o ser humano recebe a medida de 

sua essência mortal no jogo da quadratura, medida da vastidão da sua essência, 

conforme lemos ainda no início do trecho citado. Mas, afinal, a que se refere a 

pronunciada vastidão da essência humana desse ente que se essencializa em sua finitude 

como mortal? A vastidão da essência do homem reside precisamente em sua relação 

com o ser e em sua condição de pastor do ser, o ente simultaneamente pertencente ao 

ser e pelo ser requisitado em suas destinações históricas. A essência humana é vasta 

porque convergente com a clareira do ser que se retrai na justa medida de seu 

desocultamento; é vasta porque se realiza em uma esfera distinta daquela que pressupõe 

os entes como simplesmente dados, enfeixados em propriedades substanciais; realiza-se 

na relação que se situa a partir do ser como fundamento tanto quanto ultrapassa o ser 

fundamento em direção ao ser enquanto ser; realiza-se como mortal no abismo do ser e 

do nada. 

Essa vastidão da essência humana coincide com a finitude do homem. 

Estamos, agora, diante de uma afirmação contraditória? Assim seria se tomássemos o 

termo finitude em sua convencional oposição à infinitude, definindo-o como o temporal 

em relação ao eterno, temporalidade sob a primazia da eternidade. Não é essa, 

entretanto, a acepção que a palavra recebe no pensamento heideggeriano. Ernildo Stein, 
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em seu estudo Compreensão e finitude, particularmente no capítulo denominado 

Negatividade e finitude (2001, p. 122-132), esclarece que o finito, em Heidegger, 

define-se, no interior de sua concepção acerca da aletheia, velamento e desvelamento, 

como o que se encontra em si mesmo a partir de seus limites, diferenciando-se dos 

outros. 

Em Ser e tempo, localizamos a finitude no ser para a morte do ser-aí, 

impossibilidade de todas as possibilidades humanas, desvelada, por sua vez, na 

disposição fundamental da angústia, que, subtraindo a significatividade fática do 

mundo, suspende o ente humano no nada. Sabemos, porém, que a partir de meados da 

década de trinta, a analítica existencial heideggeriana cede terreno às reflexões do 

filósofo em torno da verdade do ser, com a qual o ser humano é redimensionado nos 

domínios da história do ser. Com esse deslocamento do ser-aí, modo de ser do ente 

humano singularizado como ser para a morte, para a essência humana, delineada pelas 

relações entre o ser e o homem, modifica-se também o enfoque do filósofo sobre a 

finitude. Persiste a noção de finito como o que possui fronteiras que o diferenciam dos 

outros, mas, no que tange ao ente humano, o acento de sua finitude transfere-se para seu 

pertencimento ao ser. 

Em seus diálogos com Medard Boss
70

 (1903-1990), registrados na publicação 

dos Seminários de Zollikon, Heidegger resume densamente a concepção de finitude 

humana presente em suas reflexões posteriores ao período de Ser e Tempo: 

 

O homem é finito porque ele tem a relação com o ser e, por 

conseguinte, ele mesmo não é o ser, mas ele é apenas usado pelo ser. 

Isto não é uma falha, mas é justamente a determinação de sua 

essência. Finito deve ser entendido no sentido grego de fronteira, 

aquilo que completa uma coisa naquilo que ela é, delimita-a em sua 

essência, ressaltando-a. (2001, p. 201). 

 

A finitude do homem, então, não se revela mais a partir da perspectiva singular 

do ser-aí como ser para a morte, mas sim na relação de pertencimento do ser humano 

ao ser, com a qual se revela a diferença entre homem e ser, posto que o ente humano 

não é o ser, sendo, isto sim, utilizado pelo ser em seu jogo de velamento e 

desvelamento. Dessa forma, por sua relação com o ser, o ser humano recebe a vastidão 

                                                 
70

 Medard Boos foi um psiquiatra suíço que recolheu a influência filosófica de Heidegger para a sua 

compreensão dos fenômenos psiquiátricos e para o desenvolvimento de seus métodos terapêuticos, com o 

estabelecimento da Daseinanalyse. 
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de sua essência, essência esta que o distingue do ser, conferindo ao homem a medida da 

finitude humana. 

Porém, não apenas o homem é finito. De acordo com a oportuna observação de 

Ernildo Stein (2001, p.122-132), na história do ser revela-se a finitude do ser em sua 

diferença ontológica para com os entes, a saber, o ser manifesta-se sempre 

ontologicamente em suas fronteiras com o ente, exprimindo seus limites como o que 

não é ente, o nada do ente que realiza a afirmação positiva do ser. Em outas palavras, o 

ser finitiza-se em seu limitado desvelamento instaurado pela diferença ontológica, 

desveladora do pertencimento recíproco entre nada e ser. 

Na aletheia heideggeriana, compreendida como os destinos epocais do ser, a 

verdade do ser é necessariamente acompanhada de sua não verdade, pois o ser não 

caminha para uma espécie de plena positividade fenomenológica, algo, aliás, 

inconcebível sob a perspectiva filosófica da diferença ontológica, para a qual o 

desvendamento do ser é marcado pela ambivalência, a saber, é indissociável de seu 

ocultamento em seu não ser ente. Conforme esclarecemos ao cotejar a concepção 

heideggeriana com as filosofias clássicas da história, para Heidegger a história do ser 

não comporta um movimento semelhante à dialética hegeliana, ou seja, as sucessivas 

sínteses entre positividade e negatividade, tendentes teleologicamente para a expressão 

absoluta do ser.   

Nessa ambivalência do ser, que tem o nada como o seu véu, essencializa-se a 

humanidade que, com sua mortalidade, penetra o campo da diferença ontológica. Nos 

termos de Ernildo Stein: 

 

Faz parte da relação com o ser a diferença entre o ser e o ente, e 

experienciar essa diferença significa experienciar aquilo que não é o 

ente. A experiência fundamental deste “não-o-ente” é a experiência do 

nada e a experiência deste “não-ente” é dada em relação à morte, na 

mortalidade, pois a morte é a despedida do ente. (2001, p. 201). 

 

Desdobrando esses apontamentos de Ernildo Stein em suas articulações com 

nossas ponderações anteriores, experienciar a diferença ontológica é sinônimo de 

ultrapassagem dos limites ônticos, a projeção para o nada dos entes e para o ser. 

Aqueles que experienciam a diferença ontológica, o nada e o ser, são exclusivamente os 

mortais, porque a morte os lança para a exterioridade dos entes e para além do 

fundamento. Os mortais, aqueles que experienciam o nada e o ser, são os homens, 



185 

 

porque apenas estes sabem a morte, com sua essência humana constituída no jogo do 

ser.  

 

4.6 A essência humana: os mortais  

 

No segundo volume de seu livro A vida do espírito, a filósofa Hannah Arendt 

redige um tópico sobre o pensamento filosófico de Martin Heidegger, intitulado A 

vontade-de-não querer de Heidegger (2000, p. 189-211). Nesse texto, a autora investiga 

os sentidos que os termos cuidado, morte e si mesmo, fundamentais em Ser e tempo, 

adquirem no interior da denominada viragem heideggeriana. No tocante à morte, a 

autora concede especial relevo à experiência de recordação essencial dos mortos, 

conforme notamos no trecho reproduzido: 

 

A morte [...], que originariamente era real para o homem apenas como 

a derradeira possibilidade [...] converte-se agora no “santuário” que 

“recolhe”, “protege”, e “salva” a essência dos mortais não porque a 

vida tem um fim mas porque estar-morto pertence ainda ao seu ser 

mais interior. (Estas descrições que parecem estranhas referem as bem 

conhecidas experiências que têm por testemunho, por exemplo, o 

antigo adágio de mortuis nil nisi bonum. Não é a dignidade da morte 

como tal que nos atemoriza, mas antes a curiosa mudança da vida para 

a morte que avassala a personalidade dos mortos. Na recordação – a 

maneira como os mortais vivos pensam nos seus mortos – é como se 

todas as qualidades não essenciais perecessem com o desaparecimento 

do corpo no qual estavam incarnadas. Os mortos são “guardados no 

santuário” da recordação como relíquias deles próprios.) (2000, p. 

198-199). 

 

Essa interpretação de Hannah Arendt acerca da noção de morte na segunda fase 

da filosofia de Heidegger, com sua ênfase na preservação do ser dos mortos nas 

recordações dos vivos, expõe acentuadamente a não coincidência entre a essência 

mortal dos homens e o ponto de vista do ser para a morte do ser-aí, elaborada no plano 

da analítica existencial, posto que o recolhimento da essência dos mortos na memória 

não conflui com a perspectiva singular com a qual o ser-aí, em Ser e tempo, reconhece a 

morte como sua autêntica, intrasferível e suprema possibilidade. 

No início da passagem citada, a autora salienta a mudança na concepção 

heideggeriana de morte, antes referida ao ser-aí essencialmente como possibilidade 

insuperável – impossibilidade de todas as outras possibilidades – e agora transformada 

no recolhimento que resguarda a essência dos mortais, transportados, com sua morte, 
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para a dimensão nuclear de seu ser. O estar morto situa-se no núcleo do ser do homem, 

acrescenta Hannah Arendt, sob a vigência da memória dos mortais que, ainda vivos, 

perpetuam as supostas características ontológicas dos mortos, depurando-os de seus 

traços considerados inessenciais. 

Com essa interpretação de Hannah Arendt, podemos contrastar, então, o ser 

para a morte e os mortais sob dois aspectos interseccionados: 

● Em Ser e tempo, a antecipação não factual da morte, desvelada na disposição 

fundamental da angústia, singulariza o ser-aí em sua totalidade como poder ser, isto é, o 

ser para a morte revela-se sob um prisma que pode ser designado de individual – 

expressão que não deve ser entendida no espectro da subjetividade moderna, mas 

assimilada nos parâmetros da analítica existencial. Nas reflexões da segunda fase do 

pensamento heideggeriano, a morte é tematizada sob o horizonte universal da 

humanidade, sendo que o termo universal, nesse caso, não consiste em um conceito 

substancialista identificado às tradicionais definições de natureza humana, mas sim à 

essência humana exposta à abertura do ser. Em linguagem concisa, no ser para a morte 

o ser-aí encontra sua finitude na assunção existencial da possibilidade insuperável da 

morte de si mesmo, enquanto que para os mortais a morte emerge como núcleo 

essencial da humanidade, recepcionada pelos seres humanos em seu pertencimento ao 

ser. 

● Na analítica existencial, a morte explicita a finitude do ser-aí singularizado, 

destacando-o como projeto, poder ser abertamente pronunciado em sua possibilidade 

limite, seu poder não ser. Na segunda etapa da filosofia de Heidegger, por seu turno, os 

mortais não se deparam com a morte prioritariamente como a impossibilidade de suas 

possibilidades, remoção de suas existências, pois estar-morto é, sobretudo, conservar-se 

no seu ser, para além do plano estritamente ôntico. 

 Neste momento, não trataremos pormenorizadamente das relações entre o ser 

para a morte e os mortais, tema investigado, em suas nuances, no próximo capítulo 

deste trabalho. Apenas destacamos preliminarmente essas distinções com o propósito de 

atingir propriamente a noção heideggeriana de mortais. E, ao elegermos as 

considerações de Hannah Arendt para tanto, não estamos acolhendo sua proposição 

como explicação completa e suficiente sobre a temática da morte na segunda fase da 

filosofia heideggeriana.   Procedemos assim porque suas asserções, ainda que não 

penetrem as raízes das especulações de Heidegger sobre os mortais, versam sobre 
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características que notabilizam os contornos dessa noção e sugerem a complexidade de 

seus vínculos com as investigações do filósofo em torno da verdade do ser
71

. 

Entendemos que essa interpretação de Hannah Arendt, pertinente por revelar 

aspectos que manifestam a concepção heideggeriana de essência mortal dos seres 

humanos, justifica-se em sua contextualização no radical pertencimento do ser humano 

ao livre jogo do ser. Compreendemos que a afirmação de que a morte transfere o ser 

humano para a plena interioridade de seu ser, bem como a correlata perenização dos 

mortos pela recordação dos vivos, sustenta-se em sua remissão à totalidade da conexão 

pura – retomando, neste momento, a expressão utilizada pelo filósofo em Para quê 

Poetas? –, quer dizer, à abissalidade do recíproco pertencimento entre ser e nada. 

Em Para quê poetas?, por sinal, Heidegger, confrontando a lógica do coração, 

noção elaborada pelo filósofo Blaise Pascal (1623-1662), à lógica da razão 

calculadora, identifica a primeira, ultrapassando o plano da objetualidade, como 

movimento para o interior do círculo mais vasto na totalidade aberta da conexão pura. 

No sentido dessa lógica do coração, ou seja, lançado na vastidão do círculo total, o ser 

humano mantém-se aberto aos seus laços ontológicos, mantém-se afetivamente 

vinculado aos seres humanos e aos seus ancestrais. No amor aos antepassados, 

evidentemente, permanecem os mortos na experiência da recordação
72

 (1998, p. 351).  

Entretanto, é nas últimas palavras pronunciadas por Heidegger em uma 

conferência sobre Parmênides, cujo título é Moira, que encontramos sucintamente 

descerrado o alicerce da referida ponderação de Hannah Arendt: 

 

Quem, no entanto, só espera do pensar um asseguramento, e 

calcula o dia em que o pensamento possa ser preterido e deixado 

de lado, esse só é capaz de exigir do pensamento 

autoaniquilamento. Essa exigência aparece sob uma estranha 

luz, quando se considera atentamente que o vigor essencial dos 

mortais está convocado a concentrar-se no apelo de serem os 

que chegam a morrer. Enquanto possibilidade mais extrema da 
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 É importante esclarecer que Hannah Arendt não se propõe a desenvolver detalhadamente o tema da 

morte na viragem heideggeriana, limitando-se, na realidade, a tangenciar o problema, situando-o entre 

outras questões que indicam as novas direções do pensamento de Heidegger no período posterior a Ser e 

tempo e aos escritos que lhe são diretamente correlatos. Sua apreciação da temática da morte, aliás, não se 

estende significativamente além das linhas que reproduzimos em nosso texto. 
72

 Heidegger não está, nesse ponto, realizando a defesa das teses filosóficas pascalianas, nem ao menos 

assumindo propriamente a noção de lógica do coração, sequer rigorosamente examinada em Para quê 

Poetas? Heidegger menciona a tese de Pascal como contraponto à metafísica moderna, situando-a no 

conjunto de sua investigação sobre a plausibilidade do dizer poético em face ao predomínio 

contemporâneo do pensamento calculador. 
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presença humana, a morte não é o fim do possível, mas a 

cordilheira mais elevada (a montanha reunidora) do misterioso 

chamado para um descobrir. (2008, p. 226).  

 

Reaparece, então, a cordilheira como metáfora da morte, declarando-a como 

reunião da totalidade dos entes ao originário e recíproco pertencimento entre ser e nada, 

expondo a essência humana nos mortais suspensos no abismo do ser. Diante da 

tendência contemporânea de anulação da essência humana sob a conversão do mundo 

em aparato técnico regido pela maquinação do pensamento calculador, persiste a 

reivindicação do ser aos homens, ou melhor, aos mortais, abertos à morte não como 

extinção de suas possibilidades, mas como correspondência plena ao ser sem 

fundamento. Ser sem fundamento que se desvela no ocultamento, sem jamais se 

exprimir como pura presença, isto é, o mistério exterior ao que é apreensível pela 

discursividade conceitual. 

Assim, a afirmação de que a morte se pronuncia na viragem heideggeriana 

como recordação dos mortos e recolhimento dos homens ao seu ser repousa na reflexão, 

desenvolvida por Heidegger, de que os mortais são os homens, com todas as suas 

implicações e suas intersecções com as digressões entretecidas pelo pensamento desse 

filósofo, sempre referenciadas na pergunta pelo ser. Procurando trilhar essas direções de 

alguns dos escritos de Heidegger, principalmente os posteriores a meados da década de 

trinta, movimentamo-nos por um percurso antes sinuoso e circular do que linear, 

procedimento este que, conforme justificamos no princípio do capítulo, parece-nos mais 

apropriado à tentativa de se aproximar do pensamento do Heidegger, deliberadamente 

exterior e além da filosofia tradicional, da lógica e da ciência.  

Na sinuosidade desse trajeto, delineou-se, para nós, a essência mortal dos seres 

humanos, os mortais que são os homens. Essa essência humana, os mortais, manifestou-

se gradualmente no curso dessa investigação, sobrelevando-se crescentemente pelas 

ramificações temáticas examinadas. Diante desse caráter multifário das considerações 

efetuadas no presente capítulo, convém recolhê-las resumidamente em suas articulações 

essenciais, extraindo-lhe as linhas reflexivas que nos conduziram, então, aos mortais 

que são os homens na segunda fase filosófica de Heidegger.  

Para tanto, é importante reafirmar o ponto de partida, o problema diretriz do 

presente capítulo, que consiste em perscrutar a hipótese da relevância temática da 

mortalidade humana no movimento heideggeriano de superação da metafísica pelo 



189 

 

reinício do pensamento meditativo. O caminho então construído situa-se na inflexão 

filosófica de Heidegger, que, preservando a questão do ser, transfere sua perspectiva do 

ente humano que se pergunta pelo ser para a verdade do ser que se desvela em seu 

ocultamento. Sob este ultimo prisma, a chamada segunda fase da filosofia 

heideggeriana, sabemos que os escritos do filósofo se dividem entre a imersão no 

transcurso histórico da metafísica e a proposta de um pensamento que realize a 

superação da própria metafísica. Na aspiração ao pensamento do ser – além, portanto, 

da circunscrição ôntica da metafísica ocidental –, contrapõe-se a essência humana à 

neutralização da humanidade configurada pela época de técnica moderna. A essência 

humana é compreendida a partir do ser em sua relação com a humanidade, ou seja, o 

homem corresponde ao apelo do ser: pertence à história do ser. 

Nesse contexto, iniciamos o percurso pela noção heideggeriana de história do 

ser. E registramos que a importância da historicidade do ser na filosofia de Heidegger é 

consoante à sua recusa da concepção metafísica clássica do ser como presença plena. De 

Platão aos pensadores modernos, o ser é predominantemente compreendido pela 

metafísica como imutável e plenamente disponível ao pensamento humano, sendo a 

temporalidade um traço exclusivo do devir. Sob a ótica de Heidegger, essa conceituação 

filosófica tradicional confunde o ser com um ente supremo. Em Heidegger, 

diferentemente, a temporalidade é imanente ao ser, que se finitiza em suas destinações 

epocais, com as quais se revela sempre se retraindo, jamais se presentificando como 

realidade completa. Por isso se fez necessário diferenciar a temporalidade do ser das 

filosofias da história, que, mesmo concedendo relevo à historicidade, fizeram-no sob a 

medida da progressiva explicitação do ser, a qual comporta uma realização conceitual 

da natureza humana. Em filosofias da história como as de Kant e de Hegel – segundo 

Heidegger, confinadas nas fronteiras metafísicas do esquecimento do ser –, a história é 

teleológica, possui fundamento e meta. Para Heidegger, a história do ser não contém a 

meta de sua total revelação, tampouco possui fundamento. 

Avançamos, assim, para a discussão heideggeriana sobre o problema do 

fundamento. Acompanhamos Heidegger em suas reflexões sobre a proposição 

metafísica de que nada é sem fundamento, constatando que o filósofo, inicialmente, 

detém-se no reconhecimento da dificuldade lógica implícita a essa sentença: se 

aceitamos que nada é sem fundamento, somos logicamente conduzidos à inferência de 

que ao próprio fundamento é imprescindível um fundamento anterior, e, com isso, 
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ingressamos no paradoxo da regressão infinita. Heidegger, porém, alerta para a 

necessidade de se superar os limites metafísicos, lógicos e científicos do debate, 

pensando a sentença nada é sem fundamento em suas distintas entonações: Nada é sem 

fundamento e nada é sem fundamento. Afirma, então, que enquanto a primeira declara 

que tudo tem um fundamento, a segunda designa o ser de cada ente, enviando-nos, 

dessa forma ao ser do ente, com o que se revela a mesmidade entre ser e fundamento.  

Em outros termos, fundamentado em si próprio, o ser é sem fundamento: o abismo.  

Realiza-se, dessa forma, um salto do pensamento em direção ao ser enquanto 

ser, abissalidade a partir da qual o ser se destina em sua historicidade como 

desvelamento em seu simultâneo desocultamento, em sua verdade e em sua não 

verdade, reciprocidade originária entre ser e nada. A esse livre jogo do ser, corresponde 

a essência humana. 

A essência humana, portanto, consiste justamente em sua correspondência ao 

livre jogo do ser, em sua consonância às destinações do ser em sua história. E à história 

do ser pertence igualmente o transcurso histórico da metafísica, esquecimento do ser 

que se consuma na primazia da técnica moderna, que veda ao homem sua abertura 

originária para o ser, reduzindo-o à condição de ente puramente subsistente. A 

neutralização da essência humana, risco iminente da contemporaneidade, conjuga-se 

com o total silêncio do ser. Pois o ser humano pertence ao ser, ou seja, não é o homem o 

manancial do ser, porém o ser necessita do ser humano, pastor do ser, em seu 

desvelamento. Assim, a busca pelo pensamento posterior à metafísica e vinculado à 

experiência do dizer poético – originário e meditativo, pensamento do ser – coincide 

com a aspiração de restabelecimento da essência humana, do homem disposto no 

abismo do ser. 

Atingimos, dessa forma, a essência humana ou, o que talvez seja mais incisivo 

acerca da relação entre o ser e a humanidade, atingimos os mortais. Não fortuitamente, 

Heidegger declara a ambição de produção tecnológica de entes humanos e a correlata 

proscrição da morte como o desfecho do esquecimento do ser. Destituído do nascimento 

e da morte, o suposto ser humano encerra-se na superfície dos entes, encobrindo-se 

integralmente suas relações com o ser. Afinal, sob o ponto de vista heideggeriano, não é 

por sua faculdade intelectual, por sua constituição biológica ou por um conjunto fixo de 

propriedades que se define essencialmente a humanidade, mas sim em sua mortalidade, 

no saber-se mortal, isto é, no saber-se em relação com o ser. Os mortais são os homens 
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no jogo da quadratura, poeticamente medidos em sua reunião aos deuses, ao céu e terra; 

os mortais são os homens na vigência das coisas; os mortais são os homens no vigor do 

ser. Os mortais são aqueles ultrapassam os entes e o seu fundamento, lançados 

diretamente ao ser enquanto ser e à imanência de sua negatividade: o abismo da 

reciprocidade originária entre ser e nada.   

Assim, no itinerário deste capítulo, encontramos a resposta ao seu problema 

central, a saber, localizamos a morte como importante temática das reflexões 

heideggerianas em sua proposta de ultrapassagem da metafísica, postos que os mortais 

são os homens, sem os quais não há escuta ao apelo do ser. E por fim, sustentados pela 

exposição de suas articulações com as questões que pontuam o pensamento filosófico 

de Heidegger em seu escritos produzidos em sua viragem filosófica, indicamos as 

diferentes perspectivas com as quais se delineiam o ser para a morte e a essência mortal 

da humanidade. Contrastando com o prisma singularizado do ser para a morte, a morte 

é, agora, pensada sob o amplo espectro do ser humano em seu pertencimento ao ser. 

Dito de outra forma, a morte não é mais, pelo menos em plano principal, a finitude do 

ser-aí em sua singularidade; trata-se, então, da morte que concerne à humanidade em 

sua correspondência ao ser e ao nada. 

Trata-se, porém, apenas de uma afirmação provisória, um apontamento com o 

qual surgem questões que merecem ser examinadas. Quais são as diferenças 

significativas entre o ser para a morte da analítica existencial e os mortais que são os 

homens? Quais são os modos pelos quais o ser para a morte e os mortais remetem ao 

fio condutor dos escritos heideggerianos em suas diferentes fases, ou seja, o problema 

do ser? Em que medida o ser para a morte e a essência mortal da humanidade 

pronunciam diferentemente o copertencimento entre ser e nada? Ser para a morte e 

mortais são concepções reciprocamente excludentes ou são perspectivas compatíveis no 

conjunto da filosofia de Heidegger?  Tais problemas nos impõem o cotejamento 

cuidadoso entre o ser-aí e a essência humana, quer dizer, entre o ser para a morte e os 

mortais que são os homens, comparação à qual nos dedicaremos nas páginas seguintes 

desta tese.  
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Capítulo 5 

 

Do ser para a morte aos mortais que são os homens 

 

5.1 O confronto entre ser para a morte e mortais na unidade do itinerário filosófico 

heideggeriano 

 

A questão do ser é o problema fundamental do amplo conjunto de escritos de 

Martin Heidegger, tematizada, porém, sob prismas distintos nas diferentes fases de sua 

longa trajetória filosófica. Em Ser e tempo, a analítica existencial consiste na via de 

acesso ao ser, o questionamento ontológico fundamental, que procede do modo de ser 

do ente humano em sua especificidade.  Diante das insuficiências de seu livro clássico, 

o filósofo, a partir de meados da década de trinta, modifica sua orientação especulativa, 

concentrando-se diretamente na busca pela verdade do ser, mediante a interpretação da 

história da metafísica e a proposta de sua superação pelo pensamento meditativo. Em 

ambas as etapas, a morte constitui-se como noção relevante nas reflexões 

heideggerianas, inicialmente com o delineamento do ser para a morte e posteriormente 

com os mortais que são os homens.   

Considerando-se que tais concepções foram elaboradas nos diferentes 

momentos do itinerário heideggeriano, torna-se necessário o seu cotejamento, 

explorando-se as distinções esboçadas em páginas anteriores deste trabalho. Por outro 

lado, dada a linha de continuidade que sustenta a totalidade da filosofia de Heidegger – 

a interrogação em torno do ser –, a tese de mútua excludência entre as noções de ser 

para a morte e de mortais não deve ser acatada sem seu exame prévio, admitindo-se, 

então, as hipóteses de intercambialidade, de complementaridade dessas concepções ou 

mesmo de sua articulação em uma unidade conceitual, hipóteses estas cujas apreciações, 

portanto, são igualmente legítimas. Este capítulo é direcionado ao exame dessas 

questões, sendo que, para tanto, o passo inicial é a breve retomada dos traços essenciais 

do ser para a morte da analítica existencial e dos mortais revelados nos escritos da 

segunda etapa do pensamento heideggeriano. 

Em Ser e tempo não se encontra a proposta de uma antropologia filosófica ou 

um estudo cujo ponto axial seja a interpretação filosófica da condição humana. Trata-se, 

como sabemos, de um livro dedicado à investigação acerca do ser, e somente com o 
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reconhecimento desse problema fundamental se entende o desenvolvimento da analítica 

existencial. Em sua hermenêutica da facticidade, Heidegger versa sobre o ser humano 

por sua condição de ente que, dispondo de uma compreensão preliminar do ser e 

perguntando-se pelo ser, oferece-nos a possibilidade de acesso ao sentido do ser. Para o 

filósofo, o ser-aí, modo de ser específico dos seres humanos, possui um primado ôntico, 

ontológico e ôntico-ontológico. Primado ôntico porque, diferentemente dos entes 

puramente subsistentes, o ser-aí caracteriza-se como existente; ontológico porque se 

encontra em uma relação de abertura com o ser; e ôntico-ontológico porque penetra o 

ser dos demais entes. Dessa forma, o ente humano, que se desvela como ser para a 

morte, interessa a Heidegger por nos remeter ao ser. 

Caracterizados por um quem, e não como portadores de um quê, os entes 

humanos encontram-se lançados no horizonte fático, construindo existencialmente a si 

mesmos nas escolhas entre suas possibilidades finitas: a essência dos seres humanos, do 

ser-aí, coincide com sua existência. Existência (ser em como tal), facticidade (ser-em-o-

mundo) e declínio (ente que sempre é) formam a estrutura ontológica do ser-aí. Em 

outras palavras, o ser humano existe imerso em uma realidade fática, as circunstâncias 

que circunscrevem suas possibilidades, declinado em modos de ser que, efetivando uma 

possibilidade, afastam a multiplicidade de possíveis dispostas pelo projeto existencial. 

Dessa forma, o ente humano não é um puro poder ser inicial, que, posteriormente, 

ingressaria em uma realidade completamente exterior, pois o ser-aí é originariamente 

existência, declínio e facticidade, é o ser-em-o-mundo e o ser com os outros. Articulado 

à totalidade utensiliar e à impessoalidade prevalecente na cotidianidade, o ser-aí oscila 

entre a existência autêntica e a existência inautêntica. 

O ser-aí não existe a partir de sua própria decisão, encontrando-se, isto sim, 

desde sua origem lançado à sua desnecessária existência, a saber, constantemente 

assediado pela possibilidade de não mais existir. Revela-se, assim, a nulidade 

primordial do ente humano, visto que o ser-aí não corresponde a um ente 

substancialmente determinado ou portador de qualidades fixas, consistindo 

essencialmente em seu projeto, que reúne em si o ser e o não ser, quer dizer, poder ser e 

poder não ser são aspectos inseparáveis de um ente nuclearmente definido por suas 

possibilidades. Na finitude de suas possibilidades, o ser-aí existe constantemente como 

o-ser-adiantado-em-relação-a-si, o ainda não sendo que encontra na morte sua 

possibilidade singular e intransferível, impossibilidade intransponível de todas as suas 
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possibilidades, ou seja, trespassado pela nulidade em seu vir a ser, o ser-aí experimenta 

na morte sua passagem para o pleno não ser. O ser-aí é essencialmente ser para a 

morte. 

O ser para a morte revela-se no fenômeno da angústia, disposição fundamental 

na qual o mundo é subitamente privado de sua significatividade, quando se neutralizam 

os referenciais fáticos e a impessoalidade cotidiana, sobrelevando-se, assim, o nada que 

expõe o ser-aí à potência máxima de seu poder ser, explicitação da possibilidade de a si 

mesmo escolher tanto quanto de sua possibilidade extrema, remoção de seu poder ser, a 

morte. A angústia, suspendendo a facticidade, oferece ao ser-aí a sua compreensão 

existencial como ser para a morte, projetando-o radicalmente para o interior de suas 

possibilidades ao desvelar-lhe o mais extremo ainda não de si mesmo. Explicitado como 

ser para a morte, o ser-aí encontra-se na abertura para assumir sua existência própria e 

singular, movendo-se em um universo finito de escolhas factuais, invariavelmente 

permeadas pela negatividade. 

Ser para a morte, o ser-aí é essencialmente temporalidade autêntica que se 

apropria de seu ter sido e antecipa-se como projeto em direção a si mesmo na assunção 

da morte como sua iminência constante e possibilidade extrema de sua existência. Ser 

para a morte, o ser-aí é essencialmente o poder ser um todo próprio do ser resoluto 

precursor que, orientado por seu poder ser, advém a si mesmo no horizonte de 

possibilidades que repousam em sua nulidade. Ser para a morte, o ser-aí é 

essencialmente um ser todo, porém não o é ao modo de um ente que eclode à 

presentificação na consumação de suas propriedades, mas sim como poder ser total com 

sua imprescritível negatividade. Em suma, antecipando a sua morte como possibilidade 

singular, o ser-aí projeta-se como ser fundamento de uma nulidade.  

Neste ponto, convém recordar rapidamente o sentido desta afirmação: o ser-aí 

como ser fundamento de uma nulidade. Para tanto, é preciso ressaltar que a antecipação 

da morte não corresponde à sua concepção como um evento de proveniência exógena ao 

ente humano, não significa tentar mensurar o tempo restante para o seu acontecimento, 

tampouco consiste em protagonizar deliberadamente a sua efetivação. Para o ser-aí, 

antecipar a morte é assumi-la como possibilidade singular e extrema, assunção esta que 

o coloca perante seu autêntico poder ser, poder ser diante do qual, imerso nas 

circunstâncias fáticas, o ser-aí encontra-se em dívida consigo mesmo.  
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Dito de outra maneira, o ser-aí, declinado na facticidade, é sempre aquém de 

seu poder ser, posto que, encerrado em um modo concreto de ser, necessariamente 

renuncia a múltiplas possibilidades, ou seja, a culpa, então, deriva da negatividade 

imanente ao ser-aí – sua indeterminação enquanto poder ser –, revelando-o como não 

ser fundamento de um ser determinado por um não, ser fundamento de uma nulidade. 

Ser fundamento de uma nulidade não nos diz que ser-aí é o fundamento do seu ser ou 

autor de seu poder ser, uma vez que é em sua origem lançado no mundo; explicita, isto 

sim, a liberdade do ser-aí originariamente suspenso no nada, o abismo inscrito em um 

poder ser transcendente em relação ao plano fático, radicado na ausência de quididade. 

Ausência de quididade de um ente responsável pelas escolhas com as quais constrói a si 

mesmo em-o-mundo e com os outros, de um ente que se singulariza como ser para a 

morte. 

Enquanto o ser para a morte emerge da investigação do ser humano como ente 

que nos proporcionaria o acesso ao sentido do ser, os mortais que são os homens se 

pronunciam na perscrutação heideggeriana lançada diretamente sobre o ser em sua 

verdade e em sua não verdade. Essa mudança de orientação, que caracteriza a viragem 

heideggeriana, explica-se pelo impasse de Ser e tempo, livro cuja última seção não se 

redigiu precisamente porque a analítica existencial não proporcionou a transição 

discursiva da temporalidade do ser-aí para a temporalidade do ser. Reconhecendo os 

limites de Ser e tempo, Heidegger dedica-se a interrogar diretamente o ser em sua 

história, no âmbito do acontecimento apropriativo no qual o homem corresponde 

historicamente ao ser, tanto quanto o ser necessita do homem para realizar-se 

historicamente como permanente desocultamento em seu velamento. Nesses termos, 

compreende-se o movimento da viragem heideggeriana como a modificação de 

orientação reflexiva que radicaliza a proposta de investigação do ser, eliminando a 

herança metafísica e subjetivista residualmente presente na analítica existencial de Ser e 

tempo. Dessa forma, então, devem se compreender também a essência humana e os 

mortais. 

À história do ser pertence o curso da metafísica, de sua origem grega ao seu 

acabamento no pensamento nietzschiano e na consecução da realidade sob a essência da 

técnica moderna. Nessa conclusão da metafísica como esquecimento do ser e 

encobrimento da diferença ontológica, reduz-se a própria humanidade à condição de 

ente simplesmente subsistente, matéria-prima disponível à exploração técnica da 
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natureza e ao arranjo do pensamento calculador.  Na consumação da metafísica tende-se 

à neutralização da essência humana, bem como a hipótese de ultrapassagem da 

metafísica pelo pensamento do ser exige a plena restituição da humanidade. Mas que 

essência humana é esta sobre a qual versa Heidegger em sua segunda fase filosófica, ou 

melhor, a essência humana coincide com a perspectiva singularizada do ser-aí de Ser e 

tempo ou diferencia-se da existência do ser humano projetada na analítica existencial? 

 Apresentada neste momento, essa questão não exprime exatamente uma 

dúvida teórica, posto que nas páginas dos capítulos anteriores circulamos no interior das 

distinções entre o ser-aí e a essência do homem, termos recorrentemente utilizados por 

Heidegger, respectivamente, na primeira e na segunda fases de seu itinerário de 

pensamento. Retomar essa pergunta, então, é antes um recurso para sublinhar os 

pressupostos que regem o cotejamento entre o ser para a morte e os mortais, pois se tais 

pontos de vista heideggerianos acerca da temática da morte não são coincidentes é 

porque se desenvolvem sob o influxo de diferentes reflexões do filósofo em torno do ser 

humano. Seria necessário, assim, alinhavar o ser-aí da analítica existencial e, em 

seguida, a essência humana exposta na verdade do ser para, apenas então, situarmos 

comparativamente o ser para a morte e os mortais? Tal expediente seria oportuno se 

estivéssemos lidando como noções extraídas como consequências de definições 

heideggerianas de ser humano ou, no máximo, com alguns de seus traços constitutivos. 

Não é esse, porém, o caso. A mortalidade não é somente uma característica dos seres 

humanos, tanto quanto o ser para a morte não é meramente um entre outros aspectos do 

ser-aí. O ser-aí é, enquanto tal, ser para a morte, bem como os homens são 

essencialmente os mortais. 

Com isso, pretendemos destacar que a delimitação das distinções entre ser-aí e 

essência humana é em si mesma a diferenciação entre ser para morte e mortais. E do 

ser-aí singularizado como ser para a morte à essência mortal do ser humano verifica-se 

um deslocamento interpretativo de relevantes implicações: não são mais os seres 

humanos, em face do seu poder ser pela disposição fundamental da angústia, que 

supostamente nos oferecem a medida do ser; é a essência humana que consiste em sua 

correspondência ao ser, mortais dispostos no livre jogo do ser em sua abissalidade. 

Acompanhando essa inflexão do pensamento heideggeriano, podemos identificar o 

sentido geral da diferenciação entre ser para a morte e mortais nos seguintes termos: o 

ser para a morte revela-se em um plano acentuadamente singularizado, enquanto que os 
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mortais realizam-se na dimensão da essência humana em seu pertencimento ao ser, 

suprimindo-se a menção à singularidade existencial de cada ente humano
73

. 

Para tanto, convém, preliminarmente, recordar que o ser para a morte não é 

corolário do reconhecimento intelectual da mortalidade humana, do mesmo modo que 

não procede da certeza empiricamente instituída pela observação da morte de outros 

seres humanos. O ser para a morte sobrevém na experiência singular e autêntica da 

finitude, quando o ser-aí é arrebatado pela disposição fundamental da angústia, que 

retira a significatividade do mundo e suspende os referenciais fáticos da existência. 

Angustiado, o ser-aí encontra-se perante seu pleno poder ser que, evidenciado pelo nada 

subitamente explicitado pela angústia, conflui com seu pleno não poder ser. Nessa 

convergência entre poder ser e poder não ser, desvelada na sobrelevação máxima de 

sua dimensão projetiva, o ser-aí experimenta sua finitude em sua possibilidade extrema, 

intransferível e insuperável, impossibilidade de todas as suas possibilidades: a morte. 

Em que sentido, portanto, é plausível declarar que o ser para a morte possui 

viés exclusivamente singularizado? Em linguagem concisa, trata-se de uma dimensão 

singular porque consiste na antecipação existencial da morte de si mesmo, na assunção 

da própria morte como iminência de qualquer instante. Inscrita em sua existencialidade 

finita, a mortalidade do ser-aí não é assegurada pela morte de outros seres humanos, 

tampouco a morte é fenômeno contingencial ao ser-aí, proveniente de uma suposta 

exterioridade. Na mesma perspectiva, a morte não é experimentada na estrutura 

ontológica do ser-aí enquanto ser com os outros, quer dizer, a finitude explicita-se 

completamente na singularidade do ser-aí como projeto, como ser-adiantado-em-

relação-a-si, não por acaso revelada na suspensão das relações fáticas imanentes ao ser-

aí. 

Aparentemente, então, equacionamos a questão acerca da perspectiva 

singularizada do ser para a morte. Contudo, somos conduzidos, neste ponto, a outro 

problema que não deve ser negligenciado. Constatamos anteriormente que o ser-aí é o 

ser para a morte. Dessa forma, se declaramos o teor singular do ser para a morte 

desvelado no ser-aí como poder ser, não estamos incorrendo na definição do ser 

humano como núcleo unicamente projetivo, que apenas posterior e secundariamente 

posiciona-se com os outros em-o-mundo? Dito de outra maneira, não incidimos, assim, 
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 Quanto a esse aspecto, Michel Haar, em Heidegger e a essência do homem, refere-se ao “mortal que 

não diz mais eu”, questionando se Heidegger não teria se excedido em seu esforço pela superação da 

subjetividade da metafísica moderna (1997, p. 19). 
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em uma concepção solipsista do ser-aí, para o qual o mundo e os outros seres humanos 

seriam o conjunto de uma realidade exterior? Declínio e facticidade não seriam, sob 

esse prisma, compreendidos em perspectiva divergente do pensamento original de 

Heidegger, porque convertidos à condição secundária e necessariamente desviante do 

ser-aí? 

Na disposição fundamental da angústia, inegavelmente ingressamos em um 

solipsismo de um ser-aí radicalmente isolado em suas possibilidades e projetado ao 

paroxismo de sua nulidade, isto é, plenamente aberto ao seu poder ser. Não se trata, 

entretanto, do solipsismo de um eu substancialista, conceito, aliás, contraditório ao 

poder ser que define o ser-aí como existente. Solipsista é o ser-aí angustiado que 

experimenta a densidade de sua liberdade como ente que escolhe a si mesmo no declínio 

e na facticidade, dimensões estas igualmente constitutivas do modo de ser 

especificamente humano. Nesse sentido, identifica-se o ser-aí essencialmente como 

projeto, poder ser, o que não significa, porém, dizer que o ser-aí é puro poder ser que, 

somente posteriormente e em decorrência de sua própria autoria, se efetiva no mundo. O 

ser-aí é originariamente, projeto, declínio e facticidade, desse sempre lançado em-o-

mundo. Nesses termos, então, afirmar que a noção de ser para a morte é pensada no 

horizonte singular de cada ente humano não implica a redução do ser-aí à sua dimensão 

projetiva, mas sim o reconhecimento do poder ser total do ser-aí, cuja totalidade não é a 

mesma de um ente puramente subsistente e presumivelmente inclinado à sua plena 

presentificação, mas aquela de um ente que se apropria de seu ter sido e que 

constantemente advém a si mesmo em um universo de possibilidades finitas, que 

emanam de sua nulidade originária e se revelam abertamente na projeção de sua morte. 

Esclarecida a conotação com a qual declaramos que as especulações da 

analítica existencial heideggeriana acerca da morte centram-se na singularidade de cada 

ente humano, importa agora examinar em que medida é legítima a tese de que, na 

segunda etapa de seu percurso filosófico, Heidegger reflete acerca da morte a partir da 

correspondência do ser humano ao ser.  

Se em sua analítica existencial Heidegger é suficientemente claro e incisivo ao 

diferenciá-la das intenções conceituais consagradas na antropologia filosófica, a 

viragem, por seu turno, realiza-se justamente como movimento de pensamento que 

ambiciona transpor completamente a influência discursiva da metafísica e sua herança 

subjetivista. Em certo sentido, a viragem heideggeriana responde à necessidade, 
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diagnosticada pelo filósofo, de superar a recepção de sua analítica existencial nos 

moldes de uma filosofia existencialista e de romper definitivamente com o aparato 

conceitual da antropologia filosófica. Assim, o deslocamento reflexivo do ser-aí para a 

essência humana, resultante de sua busca pela verdade do ser, recusa o recuo para uma 

conceituação substancialista da humanidade, ou mesmo para uma concepção de 

natureza humana tendente a se desenvolver historicamente em direção a uma 

configuração plena e definitiva; ao contrário, pretende remover os vestígios subjetivistas 

e metafísicos da analítica existencial. 

Essência humana, em Heidegger, não é uma substância da humanidade, um 

conjunto de propriedades que circunscrevem o significado de ser humano. Não 

fortuitamente encontramos tanta dificuldade em descrever a essência do ser humano de 

acordo com esse filósofo ou, o que talvez seja mais exato, não por acaso é inviável 

defini-la, se por sua definição aspiramos a uma descrição conceitual da humanidade. 

Segundo Heidegger, a essência do ser humano consiste em sua correspondência aos 

apelos do ser, em sua abertura para o ser em suas destinações históricas, em suas 

relações de reciprocidade com o ser, enfim, em seu pertencimento ao ser. 

Dessa forma, compreende-se a proposição de que a essência do homem é 

pensada, nos textos heideggerianos posteriores ao período de Ser e tempo, sob o ponto 

de vista do pertencimento humano ao ser, a partir da modificação especulativa 

executada pelo filósofo em direção ao pensamento do ser.  

Na analítica existencial, o ponto axial da perscrutação pelo ser é o ente que, por 

sua especificidade, pergunta-se pelo ser, delineando-se, sob essa perspectiva, a 

exposição do modo de ser de um ente primordialmente orientado pela temporalidade de 

seu poder ser. Esse modo específico de ser do ente humano, o ser-aí, concerne a todos 

os seres humanos, sem exceção, não nos remetendo, entretanto, prioritariamente à ideia 

de uma humanidade entendida sob a universalidade do gênero ou sob a ótica de sua 

relação coletiva com o ser. O que se coloca em relevo com o ser-aí não é propriamente 

a dimensão existencial da humanidade, mas sim a de cada ser humano como projeto 

declinado na facticidade, cuja singularidade e liberdade pronunciam-se na antecipação 

da possibilidade de sua morte, suscitada pela disposição fundamental da angústia. O ser 

para a morte, com sua abertura para um ser resoluto e disposto à existência autêntica, 

evidencia o ser-aí singularizado, livre para escolher a si mesmo, em-o-mundo e com os 

outros. 
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Na viragem heideggeriana, substitui-se o ponto de partida das reflexões do 

filósofo, que, desde então, é o próprio ser em sua verdade e em sua não verdade, em sua 

historicidade e em sua reciprocidade com a humanidade – reciprocidade porque o ser 

humano pertence ao ser tanto quanto o ser necessita do ser humano em seu 

desencobrimento. Não se menciona mais a liberdade existencial do ser-aí em sua 

singularidade, emergindo agora a humanidade existente que, possuída pela liberdade, 

responde historicamente às reivindicações do ser, essência humana que se expressa em 

configurações históricas consoantes às destinações do ser. Essa essência humana, 

contudo, encontra-se severamente ameaçada no interior mesmo da história do ser como 

metafísica. A conclusão do curso metafísico completa o esquecimento do ser no mesmo 

movimento com o qual neutraliza a essência do homem, encobrindo-se a 

correspondência entre ser e humanidade. 

Como se manifesta essa iminente perda da essência humana? Na equalização 

dos seres humanos aos entes puramente subsistentes, modernamente convertidos à 

manancial energético e à matéria-prima disponíveis ao pensamento calculador da 

técnica, expressão histórica final da metafísica. Em sua transfiguração à condição de 

entes artificialmente produzidos, desprovidos, assim, de nascimento e de morte. 

Proscreve-se a essência da humanidade quando os seres humanos não morrem mais, ou 

melhor, deixam de ser os mortais, simplesmente findando como todos os demais entes, 

incapazes, por sua própria constituição ôntica, de experimentar a morte enquanto tal.  

Não fortuitamente, a proposta de destruição da metafísica, sua superação pelo 

pensamento do ser, coincide com a plena restituição da essência humana, quer dizer, dos 

mortais, situados no livre jogo da quadratura com o céu, a terra e os deuses. 

Há um nome, então, para a essência do homem? Os mortais são os homens, os 

homens são os mortais. A humanidade é essencialmente mortal, e assim é porque sua 

essência consiste na abertura do ser, no saber-se mortal, que não é sinônimo de 

reconhecimento intelectual da morte – diferentemente, a identificação racional da morte 

pertence à essência da humanidade, mortal, em sua reciprocidade ao ser. Não são os 

homens seres nuclearmente racionais que, em decorrência mesmo de sua racionalidade, 

compreendem sua mortalidade, ou seja, dizer que os homens são os mortais não designa 

um ente cuja essência implica o acréscimo da noção de sua finitude, mas sim o modo de 

ser de um ente que se essencializa enquanto mortal. A essência humana é a sua 

mortalidade ou, em linguagem que talvez revele de maneira mais apropriada o viés 
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reflexivo heideggeriano, ser humano e mortal: o mesmo. Os mortais são os homens 

porque a morte os remete diretamente ao seu pertencimento originário ao ser, 

projetando-os além da esfera ôntica e do ser como fundamento dos entes em sua 

totalidade, projetando-os no abismo do ser sem fundo em sua reciprocidade com o nada. 

Essencialmente mortal, a humanidade é o resguardo do ser e do nada. 

Declarar que a essência humana é o ser mortal incide, porém, em contradição 

com a constatação anteriormente exposta de que a essência do ser humano consiste em 

sua correspondência às destinações históricas do ser? Afinal, a essência da humanidade 

é a sua historicidade determinada pelos envios epocais do ser ou há uma essência 

humana – os mortais – imutável e supra-histórica, que não é regida, portanto, pela 

história do ser? 

Michel Haar, em seu livro Heidegger e a essência do homem, examina 

problema semelhante, concluindo, segundo ele próprio, à revelia do que é abertamente 

autorizado pelos textos heideggerianos, com a asserção de que há uma essência não 

histórica do ser humano: 

 

A hipótese fundamental que tentamos defender – por vezes contra a 

letra do texto heideggeriano – é a de uma essência não historial do 

homem. Pois que para Heidegger o homem é integralmente historial, 

integralmente limitado, definido e determinado pelas épocas da 

História do Ser. Mas será possível que o homem compreendido como 

“o mortal”, que não se liga a nenhuma tradição historial ou histórica, 

só possa aparecer na época da técnica e “em simultaneidade” com ela? 

Não terá existido antes da História extraída do começo grego e, 

sobretudo, fora dos limites desta História, noutras civilizações, e 

talvez também de maneira subjacente ou marginal, no próprio interior 

desta História? Em todo o caso, o surgimento, ao lado do homem 

planetário, desta figura quase imemorial do ser humano levanta a 

questão de saber se há hoje em definitivo uma ou duas essências do 

homem! Ora, com efeito, Heidegger opõe os dois tipos que são o 

calculador [...] e o “mortal”, que tem necessariamente os traços do 

pensador ou do “poeta”, já que, além de sua capacidade de “habitar” a 

terra, possui bastante “vigilância” e atenção às palavras para voltar 

dos objetos às coisas, da representação calculante ao pensamento 

atento à língua do ser. (1997, p. 225). 

 

Conforme podemos observar, Michel Haar compreende o mortal e a essência 

histórica da humanidade – com suas figuras epocais determinadas pela história do ser – 

como concepções que não se equacionam no pensamento heideggeriano, ou melhor, que 

não teriam sido devidamente confrontadas e inspecionadas pelo próprio filósofo, que, 

em que pese sua enunciação do homem como essencialmente mortal, insiste em sua tese 
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de que a essência humana é exclusivamente histórica, não existindo uma humanidade 

exterior à história do ser. De acordo com esse comentador, Heidegger identifica o 

mortal somente como alternativa ao predomínio da essência da técnica, coetaneamente 

ao homem planetário do pensamento calculador, ante ao que se questiona se o homem 

mortal não poderia ser pensado em anterioridade à própria história da metafísica e se, na 

contemporaneidade, existiriam duas essências humanas, o mortal e o calculador. 

Em linhas gerais, o argumento de Michel Haar parte do prisma heideggeriano 

segundo o qual no curso histórico da metafísica, de seus primórdios gregos à sua 

conclusão na cultura moderna, desenrolam-se diferentes figurações essenciais da 

humanidade, processo que culmina, na era contemporânea, na essência humana 

planetária – o homem calculador – e no ser humano essencialmente mortal, este, na 

análise desse estudioso, sem raízes no terreno da história do ser. Para Michel Haar, a 

recusa de Heidegger em explicitar o caráter supra-histórico da essência mortal da 

humanidade deriva de sua pretensão em suplantar a herança metafísica e antropológica 

presente em Ser e tempo, com a inflexão de um pensamento que aspira à ruptura radical 

e, para esse comentador, excessiva com a noção de sujeito, incorrendo, por isso, na 

completa redução da humanidade à história do ser.  

Ainda que Michel Haar, no tocante a essa questão, declare abertamente 

colocar-se contrariamente ao que é explicitamente consignado pelos textos de 

Heidegger, parece-nos que esse autor, neste ponto, não interpreta de maneira apropriada 

o pensamento do filósofo. Entendemos que sua indicação de que na época 

contemporânea estaríamos perante essências humanas distintas e simultâneas, o mortal e 

o calculador, não se sustenta sequer como interpretação deliberadamente 

anticonvencional desse aspecto da filosofia heideggeriana, fundamentalmente porque 

não se mantém devidamente atenta aos pressupostos do pensamento de Heidegger, 

procedimento que acreditamos ser necessário até mesmo para amparar a rejeição de seus 

desdobramentos. 

Consideramos inapropriada a sugestão de que, nas especulações filosóficas de 

Heidegger, confrontam-se diferentes essências humanas – mortal e calculante. 

Justificando essa apreciação, recordamos que o desenvolvimento da metafísica é 

explicado pelo filósofo como o crescente esquecimento do ser – conquanto o próprio 

percurso metafísico seja historicamente destinado pelo ser –, com o desvio conceitual 

que confunde o ser com os entes e termina, no pensamento nietzschiano, rejeitando 
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decididamente a pergunta pelo ser e concedendo dignidade exclusiva ao devir ôntico. Se 

o homem é o pastor do ser, o desfecho da metafísica apresenta o perigo da iminente 

neutralização da essência do ser humano, quer dizer, o homem calculador, para usarmos 

a expressão de Michel Haar, absorvido pela provocação da técnica moderna, não se 

configura propriamente como uma essência contemporânea da humanidade: é, em 

sentido rigoroso, a negação da essência humana, que consiste em sua relação de 

pertencimento ao ser.  

É certo que, se devemos compreender o esquecimento metafísico do ser 

historicamente destinado pelo ser mesmo, o homem calculador consiste, em última 

instância, na configuração contemporânea que lhe é destinada pelo ser. Entretanto, 

igualmente correto é entender que o paroxismo desse percurso metafísico, com sua 

conclusão na primazia da técnica moderna, circunscreve a humanidade em uma esfera 

estritamente ôntica, ou seja, coloca em risco a própria essência humana em sua 

correspondência ao ser. Sendo assim, no contraste entre o homem calculador ou 

planetário e o mortal não estamos exatamente diante de duas essências humanas 

coetâneas; estamos, isto sim, diante da severa ameaça de perdição da essência humana e 

da possibilidade de seu restabelecimento na proposta heideggeriana de ultrapassagem 

dos limites históricos da metafísica. 

Seria legítimo, ainda assim, sustentar a asserção de que a essência mortal da 

humanidade possui teor supra-histórico? Respondemos negativamente a essa 

interrogação, pois parece-nos que os mortais sobre os quais versa Heidegger, em textos 

de sua segunda fase filosófica, não emergem unicamente como possibilidade da época 

contemporânea, à revelia da história do ser. A despeito de o filósofo não ter se dedicado 

sistematicamente à reflexão sobre a história do ser anterior à metafísica, suas leituras 

dos primeiros pensadores gregos, notadamente dos denominados filósofos pré-

socráticos, evocam explicitamente a proximidade originária entre pensamento do ser e 

linguagem poética, a saber, a condição essencial do ente humano como ser mortal, 

progressivamente encoberta a partir do início do pensamento metafísico. 

Em nossa interpretação, portanto, a denominação essencial do ser humano 

como mortal e o pressuposto heideggeriano de historicidade da essência humana não 

são concepções incongruentes, mutuamente excludentes ou sequer paralelas e 

complementares. Ao contrário, a essência dos mortais, os seres humanos, consiste em 

sua consonância com o ser em sua história, a saber, declarar que os homens são 
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essencialmente os mortais é o mesmo que afirmar que a essência humana está em seu 

pertencimento ao ser.  Por isso Heidegger identifica a pretensão científica de fabricação 

tecnológica de seres humanos, intensificação extrema da essência da técnica moderna, à 

completa obstrução da abertura para o ser, uma vez que entes artificialmente produzidos 

nãos nascem e não morrem, quer dizer, não são essencialmente humanos e, alienados de 

sua mortalidade, permanecem confinados unicamente ao devir ôntico que encobre sua 

remissão originária ao ser. 

Por que os mortais são essencialmente os seres humanos em suas assimétricas 

relações com o ser? É que os mortais, em sua essência, ultrapassam todos os entes, 

imergem, mediante a apropriação de sua mortalidade, no domínio da diferença 

ontológica e defrontam-se, assim, com o nada dos entes. Não apenas alcançam o ser 

como fundamento da realidade, mas ultrapassam-no e atingem o sem fundo do ser 

infundado, a nulidade primordialmente imanente ao ser. A historicidade do ser que se 

desvela em seu incessante ocultamento, fundamento dos entes em sua totalidade, é ela 

própria sem fundamento, verdade e não verdade da abissalidade do ser. Mortais, os 

seres humanos não são entes puramente dados; com sua mortalidade, atingem o nada 

imanente ao ser, pairam no abismo do ser sem fundo e respondem ao livre jogo do ser 

em sua história. 

Os mortais são, portanto, o ser para a morte da analítica existencial? Sabemos 

que não, pois o ser para a morte se revela, em última instância, na singularização do ser 

humano, enquanto que a essência humana, mortal, contemplada pelos textos 

heideggerianos pertencentes à viragem, não se reporta diretamente aos seres humanos 

singularizados, mas à humanidade pensada em sua correspondência ao ser. O ser para a 

morte singulariza o ser-aí na liberdade de um poder ser resoluto que reivindica sua 

autenticidade diante da impessoalidade do ser-aí declinado no âmbito fático. Mortal é a 

humanidade em sua correspondência ao ser, à história do ser, em suas destinações 

epocais. 

O ser para a morte sobreleva o ser-aí em sua singularidade à medida que, a 

despeito de sua estrutura ontológica conter o ser-em-o-mundo e o ser com os outros, não 

é com a experiência da observação da morte de outros seres humanos que o ser-aí se 

projeta em sua finitude, ou seja, o ser para a morte não se constitui em decorrência de 

uma certeza empírica e na esfera do que poderíamos denominar de relações sociais com 

seus vínculos de afeto. A morte dos demais seres humanos não é constitutiva do ser 
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para a morte, aliás, experiências como o luto e a recordação de pessoas falecidas nada 

dizem ao ser-aí enquanto ser para a morte. O ser para a morte, convém então repetir, é 

singular porque reside no pleno poder ser do ser-aí que se depara com sua própria 

mortalidade, sua finitude, possibilidade insuperável e intransferível de seu não ser. Em 

Ser e tempo, portanto, a morte não é em momento algum tematizada sob o foco de uma 

experiência regida por laços existenciais entre os seres humanos.  

No que tange aos mortais, diferentemente, Heidegger não concede um linha 

sequer à morte compreendida no plano da ipseidade, procedimento, aliás, coerente com 

sua reflexão em torno de uma essência humana pensada nos termos das relações do ser 

com a humanidade, no interior da qual não se confere relevância à singularização do 

ser-aí.  Comparada, então, à perspectiva singularizada do ser para a morte, o que 

significa o prisma dos mortais que são os homens? 

Mortais são os homens não porque se encerram suas vidas; mortais são os 

seres humanos porque sabem a morte atrás de si e diante de si. Mortais são os seres 

humanos porque sabem a morte pretérita de seus antepassados, a morte de outros seres 

humanos ao seu redor. Mortais são os homens porque sabem a morte futura de seus 

contemporâneos, bem como a morte dos seres humanos que estão por vir. Mortais são 

os homens porque sabem a mortalidade dos seres humanos além de sua ipseidade, seres 

humanos que, enquanto tais, pertencem à humanidade em sua primordial vinculação ao 

ser. 

Depreende-se dessas considerações que a noção de mortais envolve 

experiências originárias, inscritas na mortalidade dos seres humanos, como o luto e a 

rememoração dos mortos, preservados na recordação que exprime a finitude humana. 

Não devemos, porém, identificar essa perspectiva como consequência lógica da vida 

social em sua efetividade, ou seja, Heidegger não desenvolve a tese acerca dos mortais 

amparando-a em premissas de natureza sociológica ou antropológica. A concepção de 

essência humana mortal emerge de suas interrogações filosóficas em torno do ser, 

fundamenta-se, assim, no abismo do ser e se expressa em sua finitude. Na viragem que 

renúncia ao ente humano como ponto de partida para a pergunta pelo ser, não 

encontramos mais – pelo menos não em um primeiro plano – a morte de si mesmo para 

o ser humano singular, agora contida no espectro mais amplo da essência humana que 

resguarda o ser e o nada em suas configurações epocais e históricas. 
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5.2 Ser para a morte e mortais: noções conciliáveis ou reciprocamente excludentes? 

 

Demarcada a distinção básica entre o ser para a morte da analítica existencial e 

os mortais da viragem heideggeriana, somos conduzidos à seguinte interrogação: Ser 

para a morte e mortais são somente prismas diferentes com os quais o filósofo tematiza 

a morte e, assim sendo, haveria um nível de conciliação entre ambos ou são noções 

radicalmente contrárias e, portanto, absolutamente incompatíveis? A explanação sobre 

esse tema será precedida pelo exame de um ponto conceitual que, além de sua 

importância em si, auxiliará nossa apreciação da questão, a saber, os modos nos quais a 

reciprocidade primordial entre ser e nada se manifesta no delineamento do ser para a 

morte e no caminho filosófico em que aparecem os mortais. 

Conforme anotamos em diversos momentos deste texto, ser para a morte e 

mortais são concepções produzidas em diferentes etapas do itinerário heideggeriano. A 

primeira constrói-se na analítica existencial empreendida como procura pelo sentido do 

ser a partir do ente que possui uma compreensão ontológica prévia, o ente humano que 

se pergunta pelo ser, o ser-aí. A segunda eleva-se na perscrutação da verdade do ser, 

sobretudo nos ensaios em que o filósofo dedica-se ao tema da ultrapassagem da 

metafísica pelo pensamento do ser. Essas diferentes etapas da filosofia de Heidegger, 

entretanto, articulam-se em uma linha de continuidade, se interpretadas sob o ponto de 

vista do problema fundamental das reflexões de Heidegger, presente explicita ou 

implicitamente em seus múltiplos escritos, a saber, a questão do ser. 

Assim, constata-se que ser para a morte e mortais são noções que, em que 

pesem suas distinções, possuem no mínimo um ponto em comum que, enquanto tal não 

deve ser negligenciado, ou seja, ambas são elaborações que emergem da dedicação de 

Heidegger ao problema filosófico do ser. Sustentadas por esse ponto em comum, ambas 

as concepções são centralmente perpassadas pela negatividade, compreendida pelo nada 

em sua reciprocidade originária com o ser. Torna-se necessário, portanto, retomar 

sumariamente as diferentes linhas discursivas pelas quais a nulidade imanente ao ser é 

evidenciada no ser para a morte e nos mortais. 

Em Ser e tempo, o ser-aí explicita-se essencialmente como nulidade, quer 

dizer, negatividade de seu poder ser que, enquanto possibilidade, é constitutivamente 

acompanhado sempre por um não em seu ser. Desde sua origem lançado no mundo, o 

ser-aí não é ele próprio o autor do seu projeto, o fundamento de seu ser; é, na realidade, 
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o ser fundamento de sua nulidade ou o fundamento de seu poder ser, quer dizer, 

diferentemente de um ente subsistente simplesmente dado e não se reportando a nenhum 

paradigma de humanidade a ser executado, o ser-aí tem de instaurar o fundamento de si 

mesmo em sua negatividade. Negatividade esta que, então, é inerente à existência do 

ser-aí, necessariamente aquém de suas possibilidades, em seu ainda não essencial e em 

sua necessária renúncia aos seus inúmeros possíveis.  

Enquanto poder ser lançado no mundo, marcado pela radical ausência de 

propriedades substanciais, o ser-aí é o ente transcendente em direção a si mesmo, a 

liberdade em seu abismo como fundamento de sua nulidade. O abismo, a negatividade, 

do ser-aí livre é seu próprio poder ser que, em si mesmo é completamente destituído de 

referenciais para sua determinação, indeterminação esta concretamente superada no 

declínio do ser-aí na facticidade. 

Dessa forma, a disposição fundamental da angústia, ao suspender a 

significatividade do mundo ou, se preferirmos, neutralizando os suportes fáticos e a 

impessoalidade, sobreleva o ser-aí em seu pleno poder ser, confrontando-o com sua 

extrema nulidade, o solipsismo de sua possibilidade ontológica singular. A 

possibilidade ontológica singular do ser-aí é a morte que anuncia o seu limite, a 

finitude, a remoção de seu poder ser na consumação de sua inefetividade plena, o nada. 

Esse nada originário é, como sabemos, o fundamento do poder ser total do ser-aí, 

entendido como totalidade nuclearmente definida pela negatividade.  

Destacamos, com essa breve exposição da tematização de ser e nada no âmbito 

da analítica existencial, que Heidegger, em consonância com sua proposta de investigar 

o sentido do ser pelo viés do ente humano em seu modo específico de ser, versa sobre 

ser e nada, assim como sobre seus termos correlatos – liberdade, fundamento e abismo, 

por exemplo –, sempre referenciados ao ser-aí. Entretanto, é imprescindível registrar 

que o filósofo em nenhum momento atribui a origem de ser e nada ao ente humano, algo 

que é claramente apontado por sua asserção de que o ser-aí não instaura o seu poder ser 

a partir de sua decisão e esboçado em outros textos da primeira fase de sua filosofia, 

como Que é metafísica? e A essência do fundamento, que explanam sobre o nada sob o 

prisma da diferença ontológica. 

Se em Ser e tempo, o percurso discursivo da analítica existencial conduz à 

discussão sobre ser e nada especialmente com o delineamento do ser para a morte, que, 

ainda que não seja identificado como a fonte de ser e nada, é o eixo de sua tematização, 
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nos escritos marcados pela viragem heideggeriana inverte-se o itinerário, que então 

conduz das especulações sobre ser e nada à concepção dos mortais que são os homens. 

Esse trajeto da segunda etapa da filosofia heideggeriana pode ser esquematicamente 

recapitulado pelas conexões entre o exame do problema do fundamento, a ênfase na 

história do ser e o pertencimento do ser humano às destinações históricas do ser.  

Sabemos que na séria de conferências denominada O princípio do fundamento, 

Heidegger problematiza a questão do fundamento com a pretensão de superar os marcos 

especulativos da tradição filosófica ocidental em torno da questão, restringidas ao 

dilema aporético ensejado pela pressuposição, amplamente aceita, de que nada é sem 

fundamento. Dos pensadores antigos aos filósofos contemporâneos, persiste a busca por 

um princípio explicativo para o conjunto da realidade, a tentativa de identificar uma 

causa última que sustente a totalidade de fenômenos que constituem o real. Os limites 

dessas teorizações, porém, são dados pela aporia contida no pressuposto de que nada é 

sem fundamento, uma vez que a assunção dessa premissa estabeleceria a contradição da 

regressão infinita – se nada é sem fundamento, o próprio fundamento exige um 

fundamento anterior a si, e assim sucessivamente – ou a insuficiência lógica da 

proposição – nada é sem fundamento, mas o próprio fundamento não é fundamentado. 

Confrontando a tradição filosófica, Heidegger problematiza o fundamento além 

dos círculos lógicos e representacionais que balizam essa discussão ao longo da história 

da filosofia e da ciência moderna. Observa, então, duas tonalidades na afirmação de que 

nada é sem fundamento, nada é sem fundamento e nada é sem fundamento. O 

pensamento metafísico, observa o filósofo, ateve-se à primeira enunciação, que 

corresponde à asserção de que tudo tem um fundamento. Heidegger, então, transita para 

a segunda entonação, que se reporta ao ser do ente, ao sublinhar que cada ente tem um 

fundamento. Desse modo, ser e fundamento revelam-se o mesmo – ser e fundamento: o 

mesmo –, ou seja, com essa mesmidade de ser e fundamento, o ser, fundamentado em si 

próprio, é sem fundamento. O ser é sem fundo, abismo do ser. E nessa abissalidade do 

ser reside o copertencimento originário entre ser e nada. 

Esse abismo do ser, com a negatividade primordial que lhe é imanente, explica 

a concepção heideggeriana do ser como história em seu incessante velamento e 

desvelamento, verdade e não verdade do ser: o ser oculta se mostrando, como o nada do 

ente.  Enquanto as teorias filosóficas da história compreendem o devir histórico como 

percurso do ser cuja meta final é sua explicitação absoluta – a filosofia de Hegel é 
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exemplar a esse respeito – ou, pelo menos, como progresso destinado a uma 

configuração histórica definitiva – a filosofia da história de Kant, por exemplo ––, a 

história do ser, para Heidegger, realiza-se em destinações epocais que, fundamentadas 

ne reciprocidade originária entre ser e nada, não possuem em seu horizonte uma meta 

última a ser alcançada. 

E o ser vela e se desvela na história do pensamento sob o resguardo de sua 

clareira, o ser humano, cuja essência, o ser mortal, corresponde às reivindicações do ser 

no livre jogo de sua história. Em sua essência mortal o homem é o pastor do ser, pois, 

mortal, o ser humano é além dos entes e do fundamento da realidade, isto é, com sua 

mortalidade – seu saber-se mortal, além da positividade dos entes –, o homem pertence 

ao abismo do ser com sua nulidade originária. Em outras palavras, o ser e o não ser da 

humanidade, sua essência mortal, procedem diretamente de seu pertencimento ao ser, 

tanto quanto são necessários à história do ser como desocultamento em seu 

ocultamento. Por isso, não é demais repetir, o completo esquecimento do ser no fim da 

metafísica é acompanhado da neutralização da essência mortal da humanidade, assim 

como a emergência do pensamento meditativo supõe a restituição dos seres humanos 

como mortais.  

Percorremos, assim, os roteiros dos caminhos reflexivos e expositivos acerca, 

respectivamente, das relações do ser para a morte e dos mortais com o ser e o nada. 

Assinalamos os mortais pronunciando-se no fluxo das considerações sobre a verdade e 

a não verdade do ser, a clareira do ser em sua historicidade. E, antes, registramos o ser 

para a morte desvelando-se como poder ser que contém em si mesmo o ser e o não ser, 

projeto que, contudo, não é inicialmente decidido pelo ser-aí, que apenas é ser-aí no 

interior do próprio projeto dejectado no mundo. 

Não obstante essa notória diferença, localizamos aspectos comuns nesses 

itinerários distintos, que não se esclarecem completamente com a simples afirmação de 

que ambos são constituídos por Heidegger a partir de sua preocupação com o problema 

filosófico do ser, sendo, portanto, necessário avançar nesse horizonte para pontuarmos 

essas semelhanças e, se possível, identificarmos seu nível de relevância.  

Sendo assim, importa, em primeiro lugar, destacar duas constatações 

amplamente conhecidas, mas cuja reafirmação, neste momento, será importante para 

contextualizarmos os traços identitários do ser para a morte e dos mortais no que tange 

às suas relações com a reciprocidade entre ser e nada: 
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● Heidegger não empreendeu a analítica existencial como um fim em si 

mesmo, mas sim como um possível caminho interrogativo para o sentido do ser, 

aspiração esta justificada na tese de que o ente humano – único ente que se pergunta 

pelo ser – é marcado por uma compreensão ontológica prévia. 

● A viragem heideggeriana se explica, de certa forma, com o fato de que a 

analítica existencial não conduziu plenamente ao sentido do ser, motivo pelo qual 

Heidegger, sem renunciar às teses principais de Ser e tempo, volta-se para a 

investigação da história do ser. 

Com essas observações, compreende-se melhor que o copertencimento de ser e 

não ser no ser-aí, o poder ser, não tem sua origem no ser para a morte, quer dizer, 

procede, isto sim, do ser, tese expressa por Heidegger ao afirmar que o ser-aí, desde 

sempre em-o-mundo, é o ser fundamento de sua nulidade, mas não é o autor do seu 

fundamento. A relação privilegiada do ente humano com o ser é sua abertura para a 

diferença ontológica – distinção entre ser e ente –, e o abismo do ser-aí, sua 

indeterminação que o singulariza perante os entes unicamente subsistentes, não se 

encerra em si mesmo, indicando-se sua proveniência de uma abissalidade originária, o 

sem fundo do ser, do qual emana a negatividade do ser-aí como projeto. Essa 

abissalidade do ser – sugerida, porém, não atingida no âmbito da analítica existencial – 

evidencia-se na segunda etapa da filosofia de Heidegger, principalmente em sua 

problematização sobre o fundamento, orientando sua concepção de história do ser, o que 

inclui a metafísica, sua desconstrução e a proposta do pensamento meditativo.  Nas 

destinações históricas do ser, essenciais são os mortais, que mantêm com o ser uma 

relação de pertencimento explicitada em sua mortalidade e que são, por isso mesmo, 

necessários ao ser em seu desocultamento.  

Dessa forma, queremos destacar a correspondência entre o ser fundamento, a 

nulidade e o abismo do ser-aí e o ser fundamento, a nulidade e o abismo do ser em que 

se situam o os mortais. O ponto em comum ao ser para a morte e aos mortais não se 

resume ao fato de que ambas as noções abrangem a tematização de ser e nada, 

consistindo, sobretudo, em sua remissão ao próprio ser em sua negatividade de ser sem 

fundo. Sob essa perspectiva, convergem as diferentes concepções, uma vez que aquilo 

que é indicado, porém não atingido, na analítica existencial, a verdade e a não verdade 

do ser, é contemplado na viragem na qual se projetam os mortais. 
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Evidentemente, com a asserção dessa identidade não pretendemos dissolver 

previamente ser-aí ou ser para a morte e essência humana ou mortais na mesmidade, 

relegando a plano secundário as diferenças antes apresentadas neste capítulo. Contudo, 

o registro desse ponto comum ao ser para a morte a aos mortais reforça a validade do 

questionamento que formulamos páginas atrás, acerca da hipótese de compatibilidade 

entre essa referidas perspectivas, e fragiliza a suposição de mútua excludência – ainda 

que não permita, por si só, sua completa rejeição.  

Após sua viragem filosófica, Heidegger jamais retorna à analítica existencial, o 

que se explica não por uma renúncia às apreciações e às teses desenvolvidas na primeira 

fase de sua filosofia, mas pela própria natureza da inflexão de seu itinerário de 

pensamento, ensejado pela admissão dos limites e da insuficiência de Ser e tempo na 

investigação em torno do problema filosófico do ser. Afinal, a analítica existencial não 

se prende aos objetivos de uma antropologia filosófica; é um caminho para a 

investigação do sentido do ser. Um caminho que, para Heidegger, demonstrou-se 

insuficiente para efetuar o trânsito da temporalidade do ser-aí para a temporalidade do 

ser, embora tenha sido necessário para tanto, construindo reflexões que prepararam a 

pesquisa pela verdade do ser.   

Sendo assim, em face da preocupação central do filósofo com a questão do ser, 

regressar à analítica existencial seria desnecessário e, além disso, representaria o risco 

de reincidência na linguagem da metafísica e nos círculos conceituais da filosofia 

tradicional, justamente o que o filósofo pretendia superar com a plena restauração do 

pensamento do ser. Dessa forma, sem renegar e sem retornar à analítica existencial, 

Heidegger não compara abertamente as noções de ser-aí e de essência humana, não 

estabelece um confronto direto entre as concepções do existente singularizado como ser 

para a morte e dos mortais que essencialmente são os homens. 

Contudo, esboçar o cotejamento entre o ser para a morte e os mortais não 

constitui transgressão ao pensamento de Heidegger. A unidade mesma da filosofia 

heidegeriana, caracterizada pela continuidade do ser como tema fundamental e nuclear 

de suas pesquisas, autoriza-nos a alinhavar algumas questões em torno dessa temática, 

sendo a primeira delas assim apresentada: ser para a morte e mortais seriam 

concepções heideggerianas dicotômicas acerca da morte? 

O teor singularizado do ser para a morte e a essência humana nomeada nos 

mortais que são os homens legitimam a suspeita de que estamos diante de concepções 
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incomunicáveis entre si, entre as quais não haveria nenhuma possibilidade de 

intersecção. Pois o ser-aí, projetado na singularidade de seu poder ser, experimenta sua 

mortalidade exclusivamente como a possibilidade da morte de si mesmo, finitude 

desvelada em sua singularidade e para a qual não é significativa a morte de outros seres 

humanos. Os mortais, por seu turno, são os seres humanos articulados à mortalidade 

seus antepassados, de seus contemporâneos, daqueles que estão por vir, enfim, 

reportam-se à morte que essencializa a humanidade em sua correspondência ao ser. 

Porém, no que concerne ao ser-aí, por que não poderia a morte de pessoas 

afetivamente próximas, a morte de outros seres humanos, mobilizá-lo em sua abertura 

para sua possibilidade intransferível e irremissível, a morte de si mesmo? Essa dúvida 

parece-nos razoável, até porque, conquanto singularizado em seu poder ser, o ser-aí não 

é exclusivamente projeto, que apenas posterior e secundariamente declina na facticidade 

do mundo com os outros. O ser-aí é estruturalmente existência, declínio e facticidade, 

ou seja, o mundo e os outros, bem o sabemos, não são exteriores ao ser-aí – se assim o 

fossem, não teríamos nada além do eu substancialista da filosofia moderna –, são 

imanentes ao ser-aí. 

É importante esclarecer que não estamos sugerindo que a morte factualmente 

observada constitua a base empírica para uma certeza lógica do ser-aí quanto à futura 

morte de si mesmo, algo que, contrariando frontalmente a analítica existencial 

heideggeriana, converteria a morte ao plano de um acontecimento intelectualmente 

reconhecido a partir de sua exterioridade verificável. O pressuposto para aventarmos a 

conjectura de que a morte de outros seres humanos possa atingir o ser-aí em seu poder 

ser é o seu núcleo constitutivo, ao qual pertence o ser com os outros, e a admissão dessa 

hipótese, ao que nos parece, não exigiria modificações na acepção do ser para a morte 

como possibilidade intrasferível e insuperável da morte de si mesmo, assentando-se, isto 

sim, na circularidade existencial do ser-aí entre a autenticidade e a inautenticidade. Isso 

porque, sendo assim, a morte de outras pessoas não se encerraria como a experiência de 

uma humanidade cotidiana a que pertenceria o ser-aí; antes seria remissiva à nulidade 

de seu poder ser e à finitude da morte de si mesmo. 

Estaríamos, com isso, incorrendo na pretensão de corrigir o próprio Heidegger 

que, afinal, localiza a explicitação do ser para a morte unicamente na abertura 

experimentada na disposição fundamental da angústia, sem jamais articulá-la à 

experiência da morte de outros seres humanos? 
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Uma resposta afirmativa a essa interrogação requisitar-nos-ia a elaboração de 

uma complexa e pretensiosa justificativa conceitual, motivo pelo qual, antes de 

prosseguirmos com nossa explanação sobre a hipotética relação entre a morte de outros 

e a morte de si mesmo, convém-nos o exame da questão. Para tanto, reportamo-nos 

fundamentalmente à leitura do parágrafo 47 de Ser e tempo, intitulado A 

experimentabilidade da morte dos outros e a possibilidade da apreensão de um ser todo 

do Dasein (2012, p. 657-667). 

O título do aludido parágrafo é bastante claro quanto ao seu conteúdo, ou seja, 

Heidegger analisa a relação do ser-aí com a morte de outros seres humanos, orientado 

por sua indagação sobre o ser-aí como totalidade. No que tange ao ser-aí como 

totalidade, interessa-nos recordar que o filósofo conclui que o ser-aí nunca se totaliza ao 

modo de um ente subsistente que, em um determinado ponto, atinge sua configuração 

plena – por exemplo, o fruto que se explicita completamente em sua forma madura –, 

constatando, assim, que o ser-aí, enquanto existente, é estruturalmente definido por sua 

constante incompletude. Entretanto, acrescenta Heidegger, se a estrutura existencial do 

ser-aí é essencialmente refratária a um possível ser todo – entendido na acepção 

tradicional da expressão –, o ser todo do ser-aí consiste justamente em ser para a 

morte. Como ser para a morte, o mais extremo ainda não de si mesmo é inclusivo ao 

ser-aí, oferecendo-lhe a abertura para todas as suas possibilidades ou, em linguagem 

concisa, a sua existência como poder ser total. 

Nessa perspectiva, a interpretação heideggeriana da relação do ser-aí com a 

morte de outros seres humanos é parte do itinerário que conduz o filósofo ao ser para a 

morte como poder ser total. Assim ocorre, porém, não porque essa experiência revele 

diretamente ao ser-aí sua finitude ou porque disponibilize uma compreensão existencial 

e fenomênica insuficiente da morte, mas justamente porque permite o contraste entre a 

constatação da morte dos outros, com a qual não se pronuncia a totalidade do ser-aí, e a 

singularização do ser para a morte na assunção existencial de sua possibilidade 

insuperável, com a qual se esclarece seu poder ser total. 

Para o exame dessa questão, é interessante observar as palavras de Heidegger: 

 

O atingir o todo do Dasein na morte é ao mesmo tempo a perda do ser 

do “aí”. A passagem ao já-não-ser-“aí” priva precisamente o Dasein 

da possibilidade de experimentar essa passagem e de entendê-la como 

experimentada. Em todo caso, semelhante experiência deve 

permanecer negada a cada Dasein relativamente a si mesmo. Tanto 
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mais impositiva é no entanto a morte dos outros. Um findar do Dasein 

torna-se, por conseguinte, “objetivamente” acessível. O Dasein, tanto 

mais que é por essência um ser-com com outros, pode obter uma 

experiência da morte. Essa datidade “objetiva” da morte deve, então, 

possibilitar, também uma delimitação ontológica da totalidade do 

Dasein. (2012, p. 657). 

 

 A leitura desse trecho possibilita-nos elencar didaticamente alguns pontos de 

seu conteúdo: 

 ● O ser-aí, em sua singularidade, não experimenta factualmente a sua morte 

como conclusão de sua totalidade, dado que sua própria morte efetua sua transição 

definitiva para o não ser, a saber, encerra sua existência ou, em outras palavras, o ser-aí 

não realiza plenamente a experiência concreta de sua morte, posto que sua efetivação 

incide precisamente em já-não-ser-aí. 

● Se a morte de si mesmo é, sob o ponto de vista factual de sua possível 

totalização, inacessível ao ser-aí, a morte como acontecimento é presenciada pelo ser-aí 

como a morte de outros seres humanos, a saber, a experiência, digamos, objetiva da 

morte transcorre na esfera da morte dos outros. 

● Essa experiência da morte dos outros não sucede no plano de um evento 

exterior ao ser-aí, exterioridade que seria interiormente recepcionada pelo ser-aí, mas 

sim à medida que o ser-aí é essencialmente com os outros. 

● Em decorrência das observações precedentes, Heidegger considera, então, a 

hipótese de a experiência efetiva da morte – morte dos outros, cumpre enfatizar – 

proporcionar ao ser-aí a assimilação ontológica de sua totalidade. 

A tese de apreensão da totalidade do ser-aí pela experiência da morte de outros 

seres humanos é colocada sob o prisma da totalização que se consumaria no findar-se do 

ser-aí, a morte efetivamente como seu fim e sua conclusão. Tese esta, contudo, logo 

descartada por Heidegger, quando assinala que a experiência concreta da morte – que 

nunca é experimentada diretamente, quer dizer, pelo próprio ser humano que morre, 

mas pelos seres humanos que permanecem em seu poder ser – realiza-se na 

circunscrição circular da existência, do declínio e da facticidade. O filósofo é muito 

claro no tratamento desse aspecto, afirmando que, conquanto a morte seja, para o ser-aí 

que a atinge, a ultrapassagem da vida para o já não ser mais no mundo – o final de um 

ente humano particular –, a recepção de sua morte pelos seres humanos existentes se 

desenvolve, evidentemente, no domínio da estrutura ontológica existencial e, 

especificamente, ao modo do ser com os outros. 
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Em termos diretos, Heidegger constata que, embora o finado não seja mais 

factualmente no mundo, aqueles que recebem o acontecimento de sua morte 

experimentam-na à maneira de um ser-com-um-outro, ou melhor, ainda são com ele.  

Nos cuidados práticos que cercam o morto – os procedimentos funerais e o 

sepultamento –, os seres humanos não se relacionam meramente com um resíduo 

corporal subsistente, à maneira da ocupação com um instrumento inserido no conjunto 

de utensílios que circundam o ser-em-o-mundo. Nos ritos fúnebres, no cortejo que 

envolve o enterro e, sobretudo, na experiência reverencial de sua recordação, a 

preservação de sua memória pelo luto, os existentes ainda são em-o-mundo e com o ser-

aí que, concretamente, já não é mais aí. 

Sob esse horizonte especulativo, o filósofo infere que a experiência suscitada 

pela morte de outro ser humano, compartilhada à maneira de um ser-com-um-outro, não 

se constitui como apreensão da totalização do ser-aí, bem como não coincide 

propriamente com o ser-chegado-ao-final do ser humano que efetivamente faleceu. 

Conforme registra o próprio Heidegger: 

 

Quanto mais adequada seja a apreensão fenomênica do já-não-ser-aí 

do finado, tanto mais claramente se mostra que esse ser-com com o 

morto não experimenta precisamente o ser-chegado-ao-final próprio 

do finado. A morte se desvenda sem duvida como perda, não se tem 

acesso, porém, à perda do ser que como tal o que morre “padece”. Não 

experimentamos em sentido genuíno o morrer dos outros, mas no 

máximo só estamos sempre “presentes a” ele. (2012, p. 661). 

 

Trata-se, assim, de um fenômeno produzido pela morte de um ser humano e 

coletivamente elaborado como luto, e não de uma autêntica experiência de morte, algo 

que sucede exclusivamente no ser-aí que atinge o seu final e que, entretanto, tampouco 

por este é experimentado como sua totalização – no sentido convencional da palavra –, 

dado que a efetivação da morte transfere-o definitiva e factualmente para o já não ser 

em-o-mundo. Dessa forma, como sabemos, Heidegger identifica a vinculação entre 

morte e totalização em uma dimensão estritamente singular, que não corresponde, 

porém, ao acontecimento da morte de um ser humano individual, mas sim à assimilação 

solipsista da finitude, o desvelamento do ser para a morte, fundamento de sua nulidade 

como poder ser total. 

Encontramo-nos em condições, agora, de extrair do parágrafo em questão os 

aspectos que interessam diretamente à temática da qual tratamos. Cumpre reafirmar que 
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sua exposição derivou de nossa sugestão de que a morte de outros seres humanos pode 

enviar o ser-aí à sua condição ontológica de ser para a morte, acrescida pela suspeita de 

que, com o esboço de tal hipótese, estaríamos, implicitamente, propondo uma correção 

na analítica existencial heideggeriana. Vejamos, então, as asserções que são úteis à 

nossa tarefa: 

● Heidegger concede importância à morte de outros seres humanos, contudo 

não o faz considerando-a como uma genuína experiência de morte, mas sim no nível de 

sua apreensão pelo conjunto fenomênico do luto, engendrado pelo ser-aí em seu ser 

com os outros. Temos, então, uma experiência existencial produzida pelo acontecimento 

da morte de um ser humano, que afeta profundamente o ser-aí em seu ser com, mas que 

não é uma experiência de morte em si para o ser-aí sobrevivente. 

● As digressões do filósofo acerca das experiências proporcionadas ao ser-aí 

pela morte de outros seres humanos inserem-se no percurso reflexivo que, em seu ponto 

final, explicita a singularização do ser-aí como ser para a morte, aberto à negatividade 

imanente ao seu poder ser total, mediante sua exposição à sua possibilidade extrema, 

intransferível e insuperável, sua finitude. Assim o é não por se constituir como via de 

acesso ao ser-aí como ser para a morte, e sim por evidenciar que a morte enquanto 

factualidade não expõe a totalidade do ser-aí arrebatado à imanência de seu ser com os 

outros. Apenas na assunção solipsista da morte como iminência de qualquer instante, o 

ser-aí singulariza-se em seu poder ser total. 

● Heidegger, portanto, não propõe uma conexão remissiva da experiência da 

morte de outros seres humanos para o ser para a morte. 

 Com esta última constatação, somos impelidos a reconhecer que a indicação 

da morte de outros seres humanos como possível envio do ser-aí ao seu ser para a 

morte contraria frontalmente o texto heideggeriano de Ser e Tempo? Reafirmar a 

plausibilidade dessa hipótese, preservando-a no espírito da analítica existencial, 

implicaria a complexa, e talvez desmesurada, ambição de propor correções ou, no 

mínimo, de apontar lacunas significativas nessa primeira fase da filosofia 

heideggeriana? 

Diferentemente do que talvez se suponha, persistimos em nossa posição inicial, 

compreendendo como razoável a sugestão que apresentamos acerca das relações entre a 

morte dos outros e o ser para a morte. E entendemos que, com essa concepção, não 

estamos extrapolando para a proposta de uma revisão da analítica existencial 
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heideggeriana ou mesmo sinalizando a necessidade de reajustes pontuais nas teses 

centrais de Ser e tempo. Primeiramente porque há uma diferença sutil entre a 

observação de que Heidegger não identifica nenhuma via de acesso entre a experiência 

da morte de outro ser humano e o ser-aí como ser para a morte e a afirmação de que o 

texto de Ser e tempo desautoriza qualquer especulação dessa natureza. Se sobre a 

primeira não pairam dúvidas, a segunda asserção parece-nos, não encontra suporte nos 

textos de Heidegger. 

É certo que Heidegger estabelece um recorte nítido entre a morte em seu plano 

empírico, envolvida, sobretudo, em uma dimensão ôntica e pertencente à 

impessoalidade, e o ser para a morte, desvelado na abertura da angústia, disposição 

afetiva fundamental que singulariza o ser-aí ante a suspensão da significatividade dos 

entes intramundanos em sua totalidade. Esse recorte, aliás, é coerente com o propósito 

da analítica existencial, que privilegia a investigação sobre o ente que, com seu modo 

específico de ser, pergunta-se pelo ser, o ente humano, como caminho para a 

perscrutação do sentido do ser. Essa constatação, entretanto, não necessariamente repele 

a conjectura de que as experiências existenciais em torno da morte de um outro ser 

humano possam deslocar o ser-aí para sua disposição fundamental da angústia e, assim 

sendo, para sua condição de ser para a morte. Não estamos, com isso, sugerindo uma 

conexão lógica entre esse tipo de experiência, angústia e desvelamento do ser para a 

morte ou que a experiência do luto produza a angústia, posto que esta, enquanto 

disposição fundamental, jamais é o efeito de um evento intramundano. O que estamos 

declarando, isto sim, é a possibilidade de a experiência decorrente da morte de outro ser 

humano, sobremaneira nos fenômenos associados do sentimento de perda, da 

recordação e do luto, favorecer a abertura do ser-aí para a tonalidade afetiva originária 

da angústia, enviando-o de seu essencial ser com os outros para seu essencial poder ser. 

O segundo motivo pelo qual insistimos na razoabilidade dessa conjectura 

advém da leitura de textos da segunda fase do percurso filosófico de Heidegger, 

principalmente daqueles que confluem para a delimitação da essência humana disposta 

na história do ser, os mortais que são os homens. É legítimo, porém, recorrer ao 

Heidegger da viragem para lançar luz aos escritos centrados em sua analítica 

existencial? A resposta é afirmativa, à medida que, conforme expusemos ao longo deste 

trabalho, a primeira e a segunda etapas, em que pesem suas notórias diferenças, 
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compõem uma unidade de reflexão filosófica regida pelas preocupações de Heidegger 

com a questão do ser
74

. 

Afinal, o acolhimento da hipótese de que as experiências procedentes da morte 

de outro ser humano remeta o ser-aí à sua singularidade como ser para a morte confere 

certa importância, ainda que simplesmente tangencial e secundária, à dimensão mortal 

de outros seres humanos nos termos mesmos da analítica existencial. E sabemos que a 

noção heideggeriana dos seres humanos como essencialmente mortais explicita a 

humanidade em sua correspondência ao ser. Os mortais que são os homens, ou a 

humanidade essencialmente mortal, emerge das reflexões do filósofo sobre a verdade e 

a não verdade do ser, com seus destinos epocais aos quais corresponde a humanidade.  

A essência humana consiste em suas relações assimétricas com o ser – o ser 

humano pertence ao ser, e o ser necessita dos seres humanos pare se desencobrir em seu 

velamento – e, sabendo-se mortais, os seres humanos estão além do ser como 

fundamento do ente: a mortalidade, ultrapassando os entes em direção ao nada, desvela 

a radicação humana ao abismo do ser, ao ser enquanto tal, ao qual pertence 

originariamente o nada. Mortais, os seres humanos não tem a morte apenas diante de si, 

mas também atrás de si, em seus antepassados e em seus contemporâneos que 

efetivamente morrem, razão pela qual concepção de humanidade essencialmente mortal 

concede relevo à memória e ao luto, memória e luto que, conforme verificamos, são 

mencionados por Heidegger em Ser e tempo, quando examina a experiência fomentada 

pela morte de outro ser humano. 

Evidentemente que essa semelhança entre o ser-com-o-morto descrito no 

parágrafo 47 de Ser e tempo e a dimensão sob a qual é tematizada a morte após a 

viragem heideggeriana não é suficiente para reduzir ser para a morte e mortais a um 

mesmo ponto de vista filosófico acerca da morte – as diferenças demarcadas páginas 

atrás são o bastante para excluirmos o mínimo apontamento nesse sentido. Mais do que 

isso, é imperativo reconhecer que tal ponto em comum, pensado em si mesmo, está 

muito distante de consolidar a hipótese de remissão da experiência provocada pela 

morte de um ser humano ao ser-aí como ser para a morte.  

                                                 
74

 Convém reforçar que a própria comparação entre as concepções de ser para a morte e de mortais, nos 

moldes em que estamos realizando tal empreendimento neste capítulo, ou seja, procurando delinear não 

apenas suas diferenças, mas também suas similitudes e seus pontos identitários, baseia-se no pressuposto 

da unidade da filosofia heideggeriana e na aceitação de que Heidegger não renuncia às especulações 

filosóficas da época de Ser e tempo. 
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Por que, então, transitamos de um tema localizado na analítica existencial para 

a noção de mortais? Em que medida esse recurso nos permite reforçar a conjectura 

aventada? A noção heideggeriana de mortais apenas pode nos dizer algo sobre a 

possibilidade de a experiência do luto deslocar o ser-aí para sua disposição fundamental 

da angústia se adotarmos a seguinte tese: a essência humana – os mortais – e o ser-aí – 

o ser para a morte – não são concepções incongruentes. 

Para esclarecermos a questão, nos transferimos, então, para outra interrogação 

que tem seu ponto de partida não mais na analítica existencial, mas na segunda etapa do 

percurso heideggeriano: a tese da essência mortal da humanidade comporta o ser-aí 

como ser para a morte? A resposta positiva a essa pergunta está implícita em nossas 

considerações, pontualmente no momento em que citamos a leitura de textos de 

Heidegger após a viragem como o segundo motivo pelo qual insinuamos o fenômeno da 

morte do outro como via possível para a angústia e o desvelamento do ser para a morte. 

Sendo assim, é necessário justificá-la. 

Retomamos, dessa forma, a indagação geral deste capítulo, quer versa sobre ser 

para a morte e mortais como noções dicotômicas ou compatíveis, reelaborada, porém, 

em nova perspectiva, uma vez que agora o problema é colocado especificamente a partir 

do segundo termo da relação, ou seja, os mortais que essencialmente são os homens. 

Essas prioridade concedida à concepção da essência dos seres humanos como mortais, 

fixada como ponto de partida dessa problematização,  explica-se pelo fato de ser esta a 

noção heideggeriana desenvolvida  nos textos produzidos nos domínios de sua 

denominada viragem filosófica. 

Em outras palavras, identificar se  a noção de ser para a morte contém ou não, 

em seus traços constitutivos, aspectos de algum modo incorporados na futura concepção 

de mortais não nos oferece um conhecimento seguro acerca dos níveis de articulação 

desses termos, cujos extremos seriam a plena compatibilização ou a total excludência. 

Uma constatação afirmativa não nos garantiria a congruência dessas diferentes noções, 

pois a reformulação de um traço meramente subsidiário do ser para a morte poderia 

muito bem, por exemplo, tornar-se nuclear na definição de mortais, ao ponto de elidir a 

própria validade da conceituação construída na analítica existencial. O contrário é 

igualmente admissível, quer dizer, a constatação negativa – nenhum aspecto da essência 

humana mortal prelineado no ser para a morte – não necessariamente configuraria 

impedimento à preservação do ser para a morte no interior da concepção de mortais.   
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Sob um prisma mais amplo, perguntar se o ser para a morte comporta a concepção de 

mortais, dada a anterioridade daquele em relação a esta, resultará em um procedimento 

pouco seguro em relação à questão que pretendemos esclarecer.  

O sentido inverso, contudo, permite-nos percorrer o problema em sua completa 

extensão, dado que a posterioridade da concepção de mortais, além de incorporar a 

experiência de pensamento da analítica existencial, torna-a a última palavra de 

Heidegger sobre a morte. Sendo esta, então, o que poderíamos denominar de tese 

definitiva do filósofo sobre a morte, compete-nos especular se ela implica a renúncia 

heideggeriana à noção de ser para a morte, se possibilita sua permanência em seu 

interior ou se, afinal, são concepções incomunicáveis, entre as quais vigora somente um 

paralelismo  – conjectura pouco provável, mas que, em princípio, não poderia ser 

desprezada. 

Conforme registramos antes, ficamos com a segunda hipótese, sendo preciso, 

portanto, explanar sobre os fundamentos de nossa escolha. O ponto de partida para tanto 

é a reafirmação do ponto fundamentalmente comum a essas diferentes noções que, 

construídas a partir dos questionamentos de Heidegger em torno do ser, são ambas 

perpassadas pela negatividade do ser, pelo copertencimento primordial entre ser e nada. 

Essa reciprocidade originária entre ser e nada não é suficientemente alcançada em Ser e 

tempo, revelando-se apenas na inflexão filosófica da viragem, que se pergunta 

diretamente pelo ser em sua verdade e em sua não verdade. Dito em uma linguagem 

esquemática e roteirizada, os textos da viragem partem do ser e nada a partir do qual se 

delineiam os mortais, enquanto a analítica existencial parte do ente humano com o qual 

se revela a nulidade do ser para a morte, sinalizando, sem explicitar completamente, a 

negatividade imanente ao ser.  

Na segunda fase da filosofia de Heidegger, estende-se um arco reflexivo do 

problema do fundamento aos mortais que são os homens. Ser e fundamento: o mesmo. 

Na mesmidade de ser e fundamento, Heidegger localiza o sem fundo do ser, a 

abissalidade em que ser e nada articulam-se originariamente. Trata-se do abismo do 

qual se eleva o livre jogo do ser em suas destinações epocais na história. E a história do 

ser realiza-se, então, como seu desocultamento simultâneo ao seu velamento, o ser que 

se mostra ocultando-se nos entes em sua totalidade. Aos envios historiais do ser 

correspondem os seres humanos, a essência humana, que resguarda o ser em sua 
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história. Essencialmente mortal, o homem é essencialmente além do ente, permanece na 

abertura do ser, situa-se originariamente na mutualidade de ser e nada no abismo do ser. 

Estabelecida a essência humana como mortais que são os homens, há lugar 

ainda para o ser-aí como ser para a morte? Entendemos que sim. Mais do que isso, 

parece-nos que a noção de mortais constitui o terreno que fundamenta o ser para a 

morte em seu poder ser. Delimitados os mortais em seu pertencimento ao abismo do 

ser, compreende-se que o movimento do ser-aí alcança a si mesmo como nulidade de 

seu fundamento, poder ser pronunciado na possibilidade insuperável de sua morte, 

exposta na disposição fundamental da angústia. Angústia que procede, afinal, do sem 

fundo do próprio ser. 

Talvez sejamos mais claros ao apresentar a tese nos termos seguintes. No 

empreendimento heideggeriano da analítica existencial, desvela-se a nulidade do ser-aí 

como ser fundamento de si mesmo, o que não deve ser confundido com a afirmação de 

que o próprio ser-aí lança seu fundamento no mundo – o ser-aí é desde sua origem 

lançado no mundo. Indica-se, assim, que o ser-aí, ser para a morte, não se encerra em si 

mesmo, sua nulidade anuncia a negatividade mesma do ser, sem que, contudo, essa 

relação seja suficientemente descerrada nos limites da analítica existencial. Os escritos 

da segunda etapa do pensamento do filósofo, centrados na verdade e na não verdade do 

ser, lançam luz sobre o abismo originário do ser, isto é,  iluminam o solo do qual emana 

o poder ser do ser para a morte.  

Com esse posicionamento da analítica existencial no âmbito da história do ser, 

estamos sugerindo uma linha de continuidade entre os mortais e o ser para a morte. Do 

abismo do ser projeta-se o ser em sua história de simultâneos velamentos e 

desvelamentos, destinos epocais enviados ao ser humano, humanidade essencialmente 

mortal. No interior da essência humana, os mortais, o ser-aí singulariza-se como ser 

para a morte, encontrando a si mesmo como nulidade e finitude, nulidade e finitude que 

permeiam o ser-aí porque este situa-se originariamente no seio dos mortais, nulidade e 

finitude que, enfim, emanam do próprio ser a partir do seu sem fundo. 

Entretanto, no acolhimento dessa conjectura, como se equacionam a ampla 

dimensão dos mortais – essência humana na abertura do ser – e a dimensão 

singularizada do ser para a morte? De acordo com a interpretação realizada, o sentido 

dos mortais e o vetor singularizado do ser para a morte, vistos sob o conjunto de 

pensamento heideggeriano, não são conceituações paralelas a alternativas acerca da 
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morte, ou mesmo camadas discursivas sobrepostas a despeito de uma vinculação 

intrínseca.  A individualização do ser para a morte é, isto sim, devidamente sustentada 

pela essência humana mortal, o saber-se mortal da humanidade. É por serem os homens 

essencialmente mortais, correspondendo às reivindicações históricas do ser em seu livre 

jogo, que é possível ao ser humano individual apropriar-se da finitude de seu poder ser 

como ser para a morte. Em outros termos, o pertencimento da humanidade ao sem 

fundo do ser fundamento projeta os seres humanos à singularidade do ser-aí como ser 

fundamento de sua nulidade. 

Compreende-se, dessa forma, a proposição de que a morte de um outro ser 

humano, vivida como sentimento de perda e experiência de luto, possa conduzir o ser-aí 

à disposição fundamental da angústia e à abertura do seu ser para a morte. Para além 

dessa afirmação pontual, concluímos que ser para a morte e mortais, conquanto sejam 

distintas perspectivas sobre a morte, porque produzidas sob diferentes caminhos do 

pensamento heideggeriano, não são concepções antagônicas e excludentes. Entendemos 

que, ao tratar dos mortais que são essencialmente os homens, Heidegger não renuncia, 

sequer tacitamente, ao ser-aí como ser para a morte. Ao contrário, em suas explanações 

acerca dos mortais com sua essência pertencente ao ser, o filósofo termina por oferecer-

nos o fundamento do ser para a morte revelado na analítica existencial. 

Sabemos, contudo, que Heidegger não retorna à analítica existencial de Ser e 

tempo, bem como, consequentemente, não reexamina o ser-aí singularizado como ser 

para a morte posteriormente à identificação da essência humana como os mortais. E 

assim se verifica porque a analítica existencial jamais foi pensada pelo filósofo como 

fim em si mesma, o que a confinaria nos domínios da antropologia filosófica, mas sim 

como via de problematização filosófica em torno do sentido do ser. A detecção de sua 

insuficiência ontológica determina a viragem em direção à história do ser, 

compreendendo a reflexão acerca do curso histórico da metafisica e a proposta de sua 

ultrapassagem pelo pensamento consoante aos apelos originários do ser, além da 

ontologia clássica e da ciência moderna. A analítica existencial, então, converte-se em 

etapa preliminar, preparatória e necessária ao pensamento que questiona o ser em sua 

verdade e em sua não verdade. 

Sendo assim, entendem-se os motivos pelos quais Heidegger não efetua o 

retorno ao horizonte da analítica existencial, percurso que se revelou transitório em sua 

perscrutação do problema nuclear de todo o seu itinerário filosófico: a questão do ser. 
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Não regressar à analítica existencial não é, porém, sinônimo de renegá-la, de rejeição às 

suas elaborações filosóficas. Encontrar, portanto, simetrias entre as concepções de 

mortais e de ser para a morte, identificando entre ambas correspondências que não se 

restringem a intersecções tangenciais, ou seja, compreender o ser para a morte no 

universo dos mortais não implica transgredir o espírito do itinerário heideggeriano. 

Parece-nos, isto sim, uma inferência implicitamente amparada pelos escritos do filósofo.   
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Conclusão 

 

A pergunta pelo ser é a razão pela qual Martin Heidegger redige o seu clássico 

Ser e tempo. Nas primeiras páginas desse livro, o filósofo anuncia tal empreendimento 

como necessário, em face ao seu desvirtuamento no curso da tradição filosófica e da 

ciência moderna, que absorveram a questão do ser no plano investigativo e discursivo 

dos entes. 

Exclusivamente em decorrência desse propósito, a interrogação pelo sentido do 

ser, sobrevém a analítica existencial heideggeriana anunciada em Ser e tempo: 

 

[...] elaborar a questão-do-ser significa tornar transparente um ente – o 

perguntante – em seu ser. O perguntar dessa pergunta, como modus-

de-ser de um ente, é ele mesmo essencialmente determinado pelo 

perguntando, por aquilo de que nele se pergunta – pelo ser. Esse ente 

que somos cada vez nós mesmos e que tem, entre outras 

possibilidades-de-ser, a possibilidade-de-ser do perguntar, nós o 

aprendemos terminologicamente como Dasein. Fazer expressamente e 

de modo transparente a pergunta pelo sentido do ser exige a 

adequação prévia de um ente (Dasein) quanto ao seu ser. (2012, p. 

47). 

   

De acordo com Heidegger, perguntar-se pelo ser é, de algum modo, perscrutar 

o que determina o ente enquanto tal e que, assim sendo, não é ele próprio um ente, ou 

seja, o ser do ente não é um ente. A autêntica problematização exige, portanto, a 

adequada colocação da pergunta na ultrapassagem do círculo dos entes, o que se revela 

possível na exemplaridade do ente humano, o único ente que, dada a especificidade de 

seu modo de ser, dispõe de uma compreensão prévia do ser: pergunta-se pelo ser. O ser 

humano é, então, tematizado por Heidegger como procedimento necessário ao devido 

encaminhamento da questão sobre o ser, jamais tratado como tema axial de suas 

pesquisas filosóficas. 

O trecho antes reproduzido é bastante claro acerca do pertencimento do ser 

humano ao ser, ou seja, como ente que possui seu modo de ser determinado pelo ser, 

correspondente ao ser – pressuposto este, aliás, implícita e explicitamente reafirmado 

em várias passagens de Ser e tempo. Dito de outra forma, afasta-se peremptoriamente a 

ambivalência interpretativa que permitiria uma inversão dos termos da relação, 

concebendo o ser humano como autor ou ponto de partida do ser.  
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A analítica existencial deve ser, portanto, compreendida em seu sentido 

rigoroso e preciso. Sua tarefa não é a de elucidar a existência humana e, 

consequentemente, de fundamentar a emergência do ser no interior da humanidade, 

como produto do ser humano – sendo este um dos motivos pelos quais Heidegger não 

aceita sua classificação como filósofo existencialista ou humanista. Delinear o modo de 

ser singular do ente humano, o ser-aí, consiste, isto sim, em expediente que, 

explicitando o ente que se pergunta pelo ser em sua relação singular com o ser, tenciona 

viabilizar o acesso ao sentido do ser mediante o pertinente posicionamento da própria 

interrogação. 

Essas ponderações, realizadas anteriormente no primeiro capítulo deste 

trabalho, não são originais ou controversas.  São amplamente conhecidas e 

consensualmente aceitas pelos comentadores de Heidegger na atualidade. Se as 

repetimos neste momento, nas linhas iniciais de conclusão desta tese, não é tanto pelo 

fato de persistir, em ambientes filosóficos mais vastos, a recepção de Ser e tempo nos 

parâmetros do existencialismo ou de uma antropologia filosófica. Importa-nos, 

especialmente, salientar alguns pontos imprescindíveis à contextualização de nossa 

problemática de pesquisa e ao seu desenvolvimento ao longo deste texto, com os quais 

se explicam melhor nossas considerações finais sobre o tema: 

● A noção do ser-aí como ser para a morte, projetada no horizonte da analítica 

existencial, procede do problema filosófico fundamental de Ser e tempo, a questão 

acerca do sentido do ser. 

● O pertencimento do ser para a morte ao ser, especialmente anunciado na 

nulidade de seu poder ser, expõe a singularidade do ser-aí perante os entes 

simplesmente subsistentes, revelando-o no âmbito da diferença ontológica – o ser como 

o nada do ente –, ou seja, permeado pelo nada imanente ao ser
75

.  

O primeiro aspecto destacado vincula-se à temática nuclear desta pesquisa, que 

examina as transformações concernentes ao tema da morte no itinerário filosófico de 

Martin Heidegger, o que inclui a verificação de sua permanência ou não como questão 

relevante nos textos que compõem a segunda fase de sua filosofia. Persiste a morte, 

afinal, como noção importante nas reflexões heideggerianas, diretamente vinculada à 

sua preocupação filosófica fundamental – o problema do ser –, ou a morte torna-se, 
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 Nesse sentido, convém registrar que, ao trecho citado na primeira página desta conclusão, Heidegger 

acrescenta a seguinte nota explicativa ao ser-aí em seu poder ser: “Da-sein: como o manter-se imerso no 

nada de ser, como comportamento” (2012, p. 147).  
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então, apenas tangenciada, questão periférica ou acessória nas digressões efetuadas por 

Heidegger com sua viragem de pensamento? 

Apresentar essa indagação pressupõe, é claro, o reconhecimento da 

importância do tema da morte em Ser e tempo e nos textos situados no espectro 

filosófico da analítica existencial. É necessário, contudo, situar essa relevância. E a 

ênfase no fato de que o ser para a morte delineia-se com o empenho de Heidegger em 

perscrutar o sentido do ser oferece-nos a justa medida da importância adquirida pela 

morte em suas investigações. A morte é tema significativo no plano da analítica 

existencial, subordinado, então, à pergunta fundamental pelo sentido do ser ou, em 

outras palavras, não consiste no problema nuclear das especulações de Heidegger em 

Ser e tempo. A relevância do ser-aí como ser para a morte assenta-se na caracterização 

do modo de ser do ente que possui a compreensão preliminar do ser e, assim sendo, em 

sua abertura para o ser.  

Não se trata, sem dúvida, de importância secundária, posto que o ser para a 

morte, em sua confluência com o poder ser do ser-aí, remete-nos ao ser enquanto tal.   

Porém, não é demais insistir, é somente por essa remissão que a morte adquire relevo. 

Afinal, Heidegger não redige Ser e Tempo motivado pela questão o que é a morte?, nem 

mesmo pelo indagação o que ou quem é o ser humano?. É certo que a temática do ser 

humano, em seu modo singular de ser como ser-aí ou ser para a morte, é lançada ao 

plano principal das páginas que compõem Ser e tempo, mas assim sucede nos termos de 

uma analítica existencial desenvolvida sob a égide da busca pelo sentido do ser. 

Quanto ao destaque proporcionado ao segundo aspecto mencionado – o 

pertencimento do ser para a morte ao ser e ao nada –, justifica-se por sublinhar o ser 

para a morte como noção que não se encerra em si mesma, mas que revela o ser-aí 

como modo de ser que corresponde à reciprocidade originária entre ser e nada. É fato 

que essa correspondência ou pertencimento não se esclarece plenamente sob a 

perspectiva da analítica existencial, sendo este um dos fatores que conduzem o filósofo 

à sua denominada viragem. Assim como sabemos que a questão do ser permanece como 

problema fundamental em toda a trajetória filosófica de Heidegger. 

Dessa forma, a constatação de que o ser para a morte é proveniente da 

nulidade originária ao ser constitui-se em ponto de abertura a partir do qual deveríamos 

pensar a comparação entre o ser para a morte da analítica existencial e os mortais que 

emergem nos escritos da viragem heideggeriana, tanto na análise das diferenças entre 
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esses prismas filosóficos sobre a morte, como na possível delimitação de seus traços 

identitários.  

Enquanto que na analítica existencial o percurso investigativo se inicia pelo 

ente humano em direção ao ser, nos textos da viragem o ponto de partida das reflexões é 

a história do ser com suas destinações epocais, com a qual se atinge discursivamente a 

essência humana. No primeiro caso, indica-se o pertencimento do ser humano ao ser, 

sem, contudo, que essa relação seja adequadamente esclarecida, uma vez que a analítica 

existencial não viabilizou a transição discursiva da temporalidade do ser-aí para a 

temporalidade do ser ou da finitude do ser-aí para a finitude do ser. Tal relação se 

elucida sob a perspectiva da historicidade do ser, com a qual se define a essência da 

humanidade no resguardo do ser e do nada. 

No trecho seguinte, extraído da carta Sobre o humanismo, texto em que 

Heidegger declara abertamente sua viragem filosófica, condensa-se a referida mudança 

de orientação de suas reflexões: 

 

O homem não é o senhor do ente. O homem é o pastor do ser. Neste 

“menos” o homem nada perde, mas ganha, porquanto atinge a verdade 

do ser. Ele ganha a essencial pobreza do pastor, cuja dignidade reside 

no fato de ter sido chamado pelo próprio ser para guardar a sua 

verdade. Este chamado vem como o lance do qual se origina a 

condição de ser-jogado do ser-aí. O homem é, em sua essência 

ontológico-historial, o ente cujo ser como ec-sistência consiste no fato 

de morar na vizinhança do ser. O homem é o vizinho do ser. (1983, p. 

163-164). 

 

Essa passagem nos anuncia o amplo e profundo sentido da própria viragem, 

com a qual se compreendem as transformações que se processam na tematização sobre a 

morte. Em Ser e tempo, projetava-se o ente humano, o ser-aí singularizado em sua 

finitude, não apenas como o ente que se interroga sobre o ser, mas como o ente capaz de 

estabelecer a medida do ser. O reconhecimento heideggeriano da insuficiência da 

analítica existencial é, de certa forma, a assunção da impossibilidade de se mensurar a 

totalidade e o ser por um ente singular e finito, o ser-aí. Na segunda fase da filosofia de 

Heidegger, o ente humano aparece-nos posicionado em sua correspondência ao livre 

jogo do ser com suas destinações históricas, apropriado pelo ser no acontecimento 

apropriativo da diferença ontológica. Para usarmos a linguagem heideggeriana da 

quadratura, a essência humana – os mortais que são os homens – articula-se na 
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totalidade com os deuses, o céu e a terra; mede-se com os deuses no todo 

incomensurável do ser que se desvela simultaneamente à sua retração. 

Nessa inflexão do itinerário heideggeriano, portanto, identificamos uma 

significativa modificação no tratamento que o filósofo concede ao ser humano. Na 

analítica existencial, o modo de ser específico do ente humano caracteriza-se pelo ser-

aí, que, ontologicamente estruturado na articulação entre existência, declínio e 

facticidade, é essencialmente o projeto singularizado como ser para a morte. Desde sua 

origem dejectado em-o-mundo e com os outros, o ser-aí é o poder ser singular, isto é, 

sua existência é pensada sob a perspectiva individualizada – porém, não substancialista 

– do ente singular que escolhe a si mesmo, transitando entre a autenticidade e a 

inautencidade. Na essência humana declarada nos textos da segunda fase heideggeriana, 

destaca-se o ser humano em seu essencial pertencimento ao ser, com sua existência 

correspondendo às reivindicações epocais do ser em sua história. Sob esse prisma, 

prevalece a ênfase na essência da humanidade em sua correspondência ao ser, 

praticamente desaparecendo as menções ao ser-aí em sua singularidade. 

O ser-aí da analítica existencial e a essência humana da viragem são, por isso, 

pontos de vista antagônicos acerca do ser humano? Concluímos que não; ao contrário, 

são diferentes perspectivas com as quais Heidegger tematiza o ser humano, decorrentes 

das distintas orientações reflexivas do filósofo em sua busca pelo ser, e que, observadas 

no conjunto do pensamento heideggeriano, revelam-se articuladas em uma unidade 

conceitual acerca do homem. Mais apropriado até do que afirmar que estamos diante de 

noções diferentes e conceitualmente compatíveis, seria dizer que o filósofo nos oferece 

uma visão unitária do ser humano, desvelada, porém, sob enfoques distintos a partir dos 

modos com os quais se coloca o seu problema filosófico fundamental, a questão do ser. 

Em Ser e tempo, a questão do ser é pesquisada a partir do ente que se pergunta 

pelo ser, delineando-se, então, o ser-aí como ser para a morte. A compreensão dos 

limites da analítica existencial suscita, no filósofo, o redirecionamento de suas 

investigações para a historicidade do ser. Então, nos escritos produzidos posteriormente 

sob o influxo da viragem, a história do ser, que repousa em sua abissalidade originária, 

situa-se como ponto de partida das digressões filosóficas de Heidegger, com as quais 

sobrevém a essência humana consistindo em sua abertura histórica para o ser. O que 

antes era simplesmente sugerido pela analítica existencial, o pertencimento do homem 

ao ser, torna-se claro na segunda fase do percurso filosófico heideggeriano. 
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Dessa forma, a conceituação da essência humana elaborada no interior da 

viragem não significa a renúncia ao ser-aí da analítica existencial; ao invés disso, 

proporciona a elucidação de seus fundamentos. Compreendida em linguagem resumida, 

a concepção heideggeriana de ser humano, na qual conjugam-se os pontos de vista da 

essência humana e do ser-aí,  pode ser apresentada nos termos seguintes: 

● O ser, fundamento dos entes em sua totalidade, é ele próprio sem 

fundamento, o sem fundo ao qual é imanente o nada e do qual procede sua história de 

desencobrimento em seu ocultamento. Aos destinos epocais da história do ser responde 

o ser humano, pastor do ser e do nada, cuja essência consiste em sua correspondência ao 

ser. 

● Essa essência humana de pertencimento ao ser e, evidentemente, ao nada, 

constitui o ser-aí como existente que, apropriando-se de sua historicidade e da liberdade 

pela qual é possuído, projeta-se como poder ser declinado na facticidade e plenamente 

revelado como possibilidades singulares em seu arrebatamento pela disposição 

fundamental da angústia. 

Sendo assim, e no tocante ao tema da morte?  Preserva-se sua importância na 

segunda etapa da filosofia de Heidegger? Permanece intocável a noção de ser para a 

morte? As respostas a essas questões foram precedidas pelo exame das duas linhas 

discursivas nos escritos da segunda fase do filósofo, tendências articuladas em sua 

dedicação à história do ser, a saber, a imersão no curso histórico da metafísica e a 

proposta de sua superação por um pensamento próximo do ser. 

Heidegger compreende a história da metafísica, de sua origem grega à sua 

consumação na época moderna, como o processo de esquecimento do ser. Pretendendo 

inicialmente versar sobre o ser, o pensamento metafísico confunde-o com os entes, 

tratando-o como uma espécie de ente supremo e universal. A metafísica moderna, com a 

noção filosófica de subjetividade e a sistematização dos procedimentos científicos, 

posiciona o homem como senhor dos entes, percurso que culmina na primazia da 

técnica. Com a configuração técnica do mundo, a totalidade dos entes, incluindo-se os 

seres humanos, é concebida como permanente fundo de reserva disponível à exploração. 

Completa-se o esquecimento do ser, esquecimento cuja expressão filosófica é o 

pensamento nietzschiano, que concede valor exclusivo ao devir ôntico, e o ser humano é 

reduzido à condição de ente puramente subsistente, nivelado aos demais entes como 

matéria-prima da técnica. 
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No predomínio contemporâneo da técnica, adverte Heidegger, está em risco o 

ser humano, ameaçado pela completa neutralização de sua essência. Essa ameaça de 

supressão da essência humana, seu total nivelamento no plano dos entes 

indiferenciados, apresenta-se na ambição contemporânea de produção artificial e 

tecnológica da vida humana, cuja concretização exprimiria a negação da mortalidade do 

ser humano. Pois os entes puramente subsistentes e os entes artificialmente engendrados 

não morrem, não sabem a morte enquanto tal, simplesmente findam ou perecem. 

Ressaltamos, portanto, que o paroxismo da configuração técnica da realidade e 

do esquecimento do ser realiza-se com o total ocultamento da essência do ser humano, 

sendo que esta remoção da humanidade se cumpre com a elisão de sua condição mortal. 

Desponta, com isso, a importância temática da morte na filosofia de Heidegger, sua 

preservação como questão significativa na segunda fase de seu pensamento filosófico, 

relevância que, tal qual em Ser e tempo, consiste em sua relação com o tema 

fundamental da filosofia heideggeriana: a pergunta pelo ser. Afinal, a supressão da 

morte efetiva a neutralização do ente que, por sua relação originária de abertura ao ser, é 

capaz de resguardá-lo como o que se mostra em seu ocultamento, ou seja, a supressão 

da morte silencia o ente humano em seu pertencimento ao ser, completando-se, assim, o 

esquecimento metafísico do ser.  

Sob esse prisma, constatamos, no terceiro capítulo desta tese, que o ser-aí 

como ser para a morte é tendencialmente anulado sob a composição técnica e o 

pensamento calculador da realidade moderna. Porque na maquinação contemporânea 

dilata-se continuamente a impessoalidade, restringindo severamente as possibilidades 

existenciais do ser-aí – no limite, anulando-as – e distanciando-o da disposição 

fundamental da angústia, com a qual se desvela como ser para a morte.   

Essencialmente poder ser, o ser-aí é dissolvido na absorção do ente humano pela 

configuração técnica da realidade moderna, que o converte em energia disponível ao seu 

planejamento. No interior da consumação metafísica do esquecimento do ser, o ser para 

a morte propende ao seu desaparecimento em um ente simplesmente dado entre todos 

os entes simplesmente dados. 

Contudo, quando Heidegger nos fala do risco contemporâneo de perdição da 

essência humana está se referindo primordialmente ao ser-aí da analítica existencial? 

Sabemos que não, conforme constatamos em nosso quarto capítulo e também frisamos 

nesta conclusão. A essência humana delineada nos textos pautados pela história do ser 
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não focaliza diretamente o ser-aí como poder ser singular de cada um de nós, entes 

humanos, mas antes pensa o ser da humanidade, sob o viés do pertencimento da 

essência humana ao ser. E com essa conceituação da essência humana, situamo-nos, 

então, além da interpretação heideggeriana do curso histórico da metafísica, ingressando 

agora abertamente em sua proposta de desconstrução do pensamento metafísico, a busca 

por um outro início do pensamento, além da filosofia, da lógica e da ciência moderna: o 

pensamento meditativo, próximo do dizer poético, capaz de restabelecer plenamente a 

linguagem do ser. 

Nessa proposta de ultrapassagem da metafísica, contrapõe-se a essência 

humana – em sua assimétrica relação com o ser – à contemporânea redução do ente 

humano à subsistência, ou seja, se a negação da essência do homem pela técnica 

coincide com a elisão de sua mortalidade, compreende-se e reafirma-se a continuidade 

da morte como tema central no pensamento de Heidegger acerca do ser humano. 

Entretanto, se a essência humana recebe, nos textos da viragem heideggeriana, enfoque 

distinto daquele que revela o ser-aí em Ser e Tempo, essa aludida relevância da questão 

da morte se mantém nos termos estritos do ser para a morte? 

Essa dúvida se esclarece com a própria designação da essência humana por 

Heidegger, a saber, os mortais que são os homens. A condição mortal não é um atributo 

do ser humano ou uma de suas características: o ser humano é essencialmente mortal. 

Igualmente o ser para a morte não é uma propriedade do ser-aí, mas o núcleo mesmo 

do ser-aí singularizado como poder ser em face da sua possibilidade mais própria, 

impossibilidade de todas as outras possibilidades. A essência humana em questão, 

porém, não é pensada sob perspectiva idêntica à do ser-aí, razão pela qual sua 

nomeação como mortal reporta-se a um prisma distinto do que se encerra no ser para a 

morte. 

Os mortais são os homens, os homens são os mortais. Os demais entes apenas 

findam, pois mortais são apenas os seres humanos, e assim o são porque sabem a morte 

como morte, não ao modo de um conhecimento intelectual abstrato ou de uma certeza 

empiricamente adquirida, mas sabendo-se finitos em correspondência à finitude do ser – 

finitude entendida como limite –, sabendo-se permeados pela nulidade em 

correspondência ao nada imanente ao ser.  

Mortais, os homens são além dos entes, respondem historicamente ao apelo do 

ser em seus envios epocais, resguardam o ser e o nada. Mortais, os homens são além 
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dos entes, remissivos ao ser, e não apenas ao ser enquanto fundamento dos entes, mas 

ao ser enquanto tal, o sem fundo do ser, abismo da reciprocidade originária entre ser e 

nada. Nas palavras seguintes de Heidegger, contidas em seus escritos intitulados O 

acontecimento apropriativo – elaborados no final da década de trinta–, os vínculos entre 

ser e morte são expostos em linguagem densa e incisiva: 

 
A morte é a proximidade mais pura do homem em relação ao ser (e, 

por isso, em relação, ao “nada”). Nós desertificamos e essência 

abismante, que acontece apropriativamente como despedida, da morte, 

quando procuramos contabilizar aquilo que haveria “depois” dela. 

Desse modo, rebaixamos a morte a uma travessia nula. Não 

pressentimos nada do fundamento da dor na morte, dor essa que não 

“é” uma dor entre outras, mas o abismo essenciante da experiência 

do ser. A morte é o ponto de partida em direção à pura proximidade 

do seer. Sua essência como “fim” não pode ser pensada de maneira 

calculadora, nem como “cifras” da vida nem como começo de outra 

vida. Assim, desviamos o olhar da essência da morte, e não 

compreendemos o fim em sintonia com o ser-aí, isto é, na ligação 

única com a clareira do ser. (2009, p. 194). 

 

Esse trecho explicita a essência humana, mortal, em sua correspondência ao 

livre jogo do ser. Denomina-se o homem como essencialmente mortal, porque a morte – 

entendida não como o desfecho de um ciclo biológico ou empiricamente como cessação 

vital, mas como o saber-se mortal na abertura do ser em seu abismo – é a mais autêntica 

experiência da abissalidade do ser no ente humano. É enquanto mortal que o ser 

humano constitui a clareira do ser, o resguardo do nada. 

Esse ponto de vista heidegerriano, consignado na nomeação da essência 

humana como os mortais, distingue-se, em pelo menos dois aspectos, do ser para a 

morte da analítica existencial. Um deles concerne ao próprio trajeto em que essas 

noções se constituem. Enquanto o ser para a morte se pronuncia a partir da investigação 

sobre o ente que, com seu modo específico de ser, se pergunta sobre o ser, a concepção 

de mortais é proveniente da pesquisa filosófica em torno da história do ser. O outro diz 

respeito à dimensão singularizada do ser para a morte e à noção de humanidade contida 

nos mortais, consoantes, respectivamente, ao ser-aí e à essência humana. 

Ao sublinharmos o teor singularizado do ser-aí como ser para a morte, não nos 

reportamos às definições de indivíduo construídas na tradição filosófica moderna e nas 

teorias sociológicas contemporâneas, que, malgrado suas consideráveis matizações 

teóricas, conceituam-no na subjetividade de uma consciência substancial e previamente 

separada de uma realidade exterior. O ser-aí heideggeriano, convém recordar, não é 
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uma unidade egoica, mas o modo de ser de cada ente humano estruturalmente articulado 

na preocupação, isto é, como existência, declínio e facticidade. É singular, portanto, à 

medida que se refere diretamente a cada ente humano – em-o-mundo e com os outros -, 

ao ser-aí que a cada vez é sempre seu e que se desvela, na disposição fundamental da 

angústia, como nulidade de um projeto defrontado à possibilidade insuperável e singular 

de sua morte. Em suma, o ser para a morte se delimita na exposição de cada ser-aí à 

sua própria morte, individual. 

Ao sobrelevarmos a noção de humanidade na concepção de mortais que são os 

homens, preservamo-nos no horizonte filosófico heideggeriano, ou seja, não partimos de 

um conceito universal de humanidade, nos moldes clássicos da ideia de natureza 

humana, com o qual se compreenderia os indivíduos humanos em seu núcleo 

substancial comum. Tampouco nos referimos a uma unidade biológica dos seres 

humanos ou a um elemento fundamentalmente social da vida humana. A dimensão de 

humanidade da qual tratamos assenta-se na perspectiva heideggeriana da essência 

humana em seu pertencimento ao ser ou, nos termos que nos interessam diretamente 

neste momento, da essência humana mortal em sua correspondência ao ser, disposta no 

jogo da quadratura com os deuses, o céu e a terra. Versando sobre os mortais, o filósofo 

não pensa a morte como a experiência singular de um ser humano singular – do ser-aí 

como ser para a morte –, mas sim o que poderíamos denominar de ser mortal da 

humanidade. 

A morte, assim, mantém-se como ponto importante e, em certo sentido, central 

das reflexões de Heidegger em toda a trajetória de seu pensamento filosófico, uma vez 

que sua tematização é imprescindível ao exame do problema fundamental da filosofia 

heideggeriana, o ser.  Mortais e ser para a morte são, porém, diferentes perspectivas 

acerca da morte. Seria correto, com isso, afirmar que o ponto de vista que ilumina os 

mortais dispensa o prisma do ser para a morte, dado que se desenvolve na viragem, ou 

seja, nos textos que superam os limites discursivos encontrados na analítica existencial. 

Em que pesem suas distinções, mortais e ser para a morte encontram-se em 

sua confluência para o ser e o nada. Não se trata de noções reciprocamente excludentes, 

sendo, isto sim, profundamente interseccionadas, vinculando-se de forma que a 

concepção de mortais não torna ultrapassada e dispensável a noção de ser para a morte. 

Entendemos mortais e ser para a morte como algo além de conceitos distintos e 

intercambiáveis: são diferentes perspectivas que iluminam uma conceituação unitária de 
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Heidegger sobre a morte, do mesmo modo que essência humana e ser-aí articulam-se 

em uma unidade conceitual acerca do ser humano. 

O fato de Heidegger não ter reelaborado sua analítica existencial nos textos de 

sua segunda fase ou, pontualmente, não ter retomado o prisma do ser para a morte após 

o desenvolvimento da noção de mortais impõe, aparentemente, uma objeção à nossa 

tese de que mortais e ser para a morte são óticas distintas sobre um mesmo conceito 

heideggeriano de morte. Contra uma refutação dessa natureza, devemos realçar que o 

filósofo constrói seu itinerário de pensamento em torno do problema do ser, diante do 

qual a analítica existencial, vista posteriormente pelo próprio Heidegger, termina por se 

constituir como etapa preparatória da investigação sobre a verdade e a não verdade do 

ser, quer dizer, retomá-la, portanto, não seria expediente necessário para lançar luz 

sobre os escritos produzidos ulteriormente à viragem. Em sentido inverso, são os 

escritos da segunda fase da filosofia de Heidegger que terminam por lançar luz a muitas 

das reflexões de Ser e tempo.  

Dessa forma, a noção de mortais não exclui a perspectiva anterior do ser para 

a morte; ao contrário, oferece-lhe plena sustentação. No texto a seguir, pertencente ao 

livro O acontecimento apropriativo, essa plena articulação entre os diferentes enfoques 

é abertamente sugerida por Heidegger: 

 

Por que é que, na preparação da questão acerca da verdade do ser, 

pensa-se na essência da morte? (Cf. Ser e tempo). Porque só o homem 

tem a morte e morre, de tal modo que ele também se mostra como 

sendo o único a respectivamente precisar e poder morrer a sua morte. 

O homem, porém, tem a morte, porque só o homem é apropriado em 

meio à relação com o ser pelo ser. O ser, contudo, é, como 

acontecimento apropriativo, dotado de uma essência marcada pela 

despedida. Na morte temos a possibilidade extrema da ligação com o 

ser. (2009, p.193-194). 

 

Nota-se que o filósofo, nesse trecho, referindo-se a Ser e tempo como estudo 

preparatório para a investigação acerca da verdade do ser, efetuada em seus estudos a 

partir da denominada viragem filosófica, pergunta-se sobre a razão de a morte ter se 

projetado no centro da analítica existencial. Responde, imediatamente, declarando que 

apenas o homem tem a morte enquanto tal – aspecto decisivo na definição do ser para a 

morte e também na concepção de os mortais que são os homens – e que cada ser 

humano experimenta existencialmente sua relação solitária com sua própria morte – 

aspecto decisivo no ser para a morte. Na sequência, Heidegger realiza uma transição 
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discursiva direta para os mortais que são os homens, afirmando que o ser humano 

somente é capaz de morte porque, em sua relação com o ser, é apropriado pelo ser em 

meio ao acontecimento apropriativo – o mortal pertencente ao ser. Na mortalidade da 

humanidade, o vínculo originário entre homem e ser é densamente pronunciado. 

Dessa forma, entendemos que o texto em questão consolida a sustentação de 

nossa inferência, obtida pelo cotejamento das noções de ser para a morte e de mortais, 

de que estas diferentes tematizações não se constituem rigorosamente como 

conceituações filosóficas distintas acerca da morte, mas sim como pontos de vista cujas 

diferenças se explicam pelas direções especulativas do pensamento heideggeriano, 

respectivamente a analítica existencial e a verdade do ser,  e se articulam em uma 

concepção unitária do filósofo sobre a morte. 

Certamente é legítima a identificação da primazia da perspectiva dos mortais 

ante a do ser para a morte. Afinal, a noção de mortais exprime o discurso definitivo de 

Heidegger sobre a morte, sua última palavra sobre a questão. Discurso definitivo e 

última palavra, à medida que produzidos no interior da pesquisa sobre a história do ser, 

a verdade do ser e a não verdade do ser, à qual corresponde a essência humana em suas 

configurações epocais. Discurso definitivo e última palavra, porém, que não retiram a 

validade das reflexões anteriores, encerradas no ser para a morte da analítica 

existencial. 

O ser para a morte, declarando plenamente a nulidade do poder ser do ser-aí, 

aponta para seu pertencimento ao ser, sem, contudo, revelar claramente o fundamento 

dessa relação. Tal fundamento é exposto pelos textos da segunda fase de Heidegger, em 

sua interpretação da história do ser, ela mesma sem fundamento, como livre jogo do ser 

procedente de seu abismo – o sem fundo do ser.  Delineia-se, então, a essência humana 

no mortais. E os mortais não proscrevem o ser para a morte: o ponto de vista 

heideggeriano dos mortais explica o ser para a morte, que, evidentemente, apenas desse 

modo se torna perfeitamente compreensível. 

Mortais e ser para a morte, então, não se delimitam propriamente como 

conceitos distintos de Heidegger no tocante ao tema da morte, são antes diferentes 

pontos de vista estabelecidos pelo filósofo a partir das perspectivas com as quais 

examina o problema do ser. Não se trata, então, de minimizar suas diferenças, 

incisivamente declaradas neste trabalho, mas de compreendê-las em sua revelação: 

mortais e ser para a morte constituem prismas heideggerianos que se iluminam 
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reciprocamente, esclarecendo-se mutuamente em uma unidade conceitual, passível de 

exposição nos termos seguintes: 

● Ser e nada são originariamente copertencentes, reciprocidade primoradial na 

abissalidade do ser. O ser sem fundo e fundamento dos entes – ao qual é imanente o 

nada – destina-se historicamente em figuras epocais com as quais se desvela 

simultaneamente ao seu velamento, jamais explicitado como presentificação plena e 

absoluta. 

● Em suas destinações históricas, o ser requisita o homem como seu pastor, o 

ente que resguarda ser e nada correspondendo historicamente às reivindicações 

provenientes do abismo do ser. 

● Nessas relações assimétricas entre o ser o ser humano – relação do ser com o 

homem e relação do homem com o ser, sob primazia da primeira –, realiza-se a essência 

humana, a saber, a essência do ser humano consiste em seu pertencimento ao ser. Essa 

essência humana possui nome: os mortais que são os homens. 

● Essencialmente mortais os homens pertencem ao livre jogo do ser em sua 

historicidade, ou seja, como mortais os seres humanos são originariamente além da 

mera positividade de entes simplesmente dados, correspondendo com sua finitude à 

finitude do ser. Essencialmente mortais, os homens são primordialmente lançados à 

abissalidade do ser, além do ser como fundamento dos entes em sua totalidade, expostos 

ao ser sem fundo. 

● A negatividade originária do abismo do ser – confluência primordial entre 

ser e nada – exprime-se na essência humana, quer dizer, nos mortais que são os homens, 

pois estes, sabendo-se mortais, situam-se na circularidade entre ser e não ser, verdade do 

ser e não verdade do ser. Os mortais que são os homens são o escrínio do ser e o 

escrínio da nada. 

● Nessa essência humana pertencente ao ser, situa-se o ser-aí, com sua 

estrutura ontológica de existência, declínio e facticidade, singularizando-se como poder 

ser a partir da correspondência humana aos apelos epocais do ser em sua historicidade. 

No interior da humanidade possuída pelo livre jogo do ser, dispõe-se o ser-aí, ser-em-o-

mundo e com os outros, à apropriação de si mesmo, como poder ser essencial em um 

campo finito de possibilidades. 

● O ser-aí desde sempre dejectado em-o-mundo como fundamento de sua 

nulidade, seu poder ser e seu poder não ser, procede do copertencimento originário 
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entre ser e nada na abissalidade do ser, o sem fundo do ser desdobrado em sua 

historicidade de simultâneo ocultamento e desocultamento, à qual corresponde a 

essência humana. 

● Nos mortais que são os homens – essência humana pertencente ao ser –, 

situa-se o ser para a morte, desvelado, mediante a disposição fundamental da angústia, 

na ausência de significatividade dos entes em sua totalidade, sua exposição ao nada. Na 

suspensão dos referenciais fáticos, proporcionada pela angústia, encontra-se o ser-aí 

ante o seu abismo. Seu abismo é seu pleno poder ser, sua possibilidade extrema, 

singular e insuperável: seu poder não ser definitivo, isto é, a morte, confrontando-o à 

confluência entre ser e nada. O abismo do ser-aí é proveniente do abismo do ser, bem 

como sua singularização como ser para a morte provém da essência mortal da 

humanidade. 

Com esse conjunto de apontamentos finais não pretendemos equacionar as 

divergências conceituais e interpretativas em torno do confronto entre a analítica 

existencial de Ser e tempo e os textos da viragem heideggeriana – tarefa, evidentemente, 

muito além de nossa capacidade. Tampouco intencionamos equacionar ser para a morte 

e mortais em uma simples e definitiva linha de continuidade, espécie de procedimento 

argumentativo que descarte as problematizações decorrentes de uma proposição 

interpretativa dessa natureza.    

Com essas considerações finais, o que efetivamente constatamos é a mútua 

pertinência entre ser para a morte e mortais, articulação esta que não se limita à 

complementaridade entre conceitos distintos, concernindo, isto sim, ao desenvolvimento 

de diferentes pontos de vista que constroem uma unidade conceitual heideggeriana 

acerca da temática da morte.  Temática da morte que, a despeito do influxo reflexivo de 

Heidegger em sua viragem de pensamento, permanece como aspecto relevante em suas 

digressões filosóficas, importância esta fundamentada na preocupação que mobiliza a 

totalidade de seu itinerário filosófico: a questão do ser.   
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