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Resumo
O escrito Vom Wesen der Wahrheit empreende um reposicionamento de várias noções 
que a abordagem “existencial-transcendental” empregue na Ontologia Fundamental 
apenas pôde desenvolver no âmbito projectivo da compreensão do ser: verdade, tempo 
e história, estão sediados agora na ocorrência de essenciação (Wesung) do Ser mediante 
a qual este se destina epocalmente, para si apropriando o pensar como seu lugar de 
revelação. O objectivo deste pequeno estudo consiste na exposição do itinerário de Vom 
Wesen der Wahrheit e no concomitante levantamento daqueles que nos parecem ser os 
pontos cruciais para a compreensão da viragem no pensamento de Heidegger.
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Introdução

Numa célebre passagem de Brief über den Humanismus, onde 
Heidegger se dirige retrospectivamente ao caminho do seu próprio 
pensamento, o escrito sobre o qual nos debruçaremos é aí descrito pelo 
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autor como um primeiro indício da famosa “viragem” (die Kehre) da 
abordagem existencial-transcendental, formalmente introduzida com a 
redacção de Sein und Zeit, para aquela do pensar onto-historial (Seyns-
geschichtliches Denkens) levada a cabo numa série de pequenos escri-
tos onde se intenta descortinar aquilo que, ao longo da história da Me-
tafísica, e devido à própria formulação do questionar metafísico sobre 
o ser, permaneceu necessariamente impensado. O que está em jogo na 
dita “viragem” é a crescente enfatização do primado da historialida-
de do Ser sobre essa instância ôntica onde aquele se manifesta. Pela 
primeira via, Heidegger procurou compreender o sentido do ser me-
diante uma investigação fenomenológico-hermenêutica do ser daquele 
ente que ontologicamente se caracteriza pela sua pré-compreensão do 
ser — a tarefa consistia, então, na explicitação dessa implícita com-
preensão através de um progressivo levantamento daquelas estruturas 
responsáveis pela abertura da existência. Com a transição para a via 
onto-historial, sem alterar as sua prévias posições ou o foco que sem-
pre o moveu, vai o filósofo explicitar a subordinação do ser-aí a uma 
essenciação da verdade do Ser, elucidando que é a esta que pertence a 
iniciativa de revelação e concomitante constituição de um sentido ao 
qual o homem não faz senão responder.

Tematizada em Ser e Tempo e aprofundada em vários dos escritos 
que lhe sucederam, a temática da verdade surge reenquadrada sob as 
directrizes conducentes ao que agora se procura pensar, já não sendo 
exclusivamente interpretada como uma determinação do Dasein e como 
primeiramente possibilitada pela constituição deste último, mas como 
o desvelamento que, sempre condicionado por um mais primordial ve-
lamento, diz respeito à própria iniciativa historial que o Ser realiza com 
vista à sua revelação epocal. O escrito Vom Wesen der Wahrheit em-
preende, por isso, um reposicionamento de várias noções que a aborda-
gem existencial-transcendental empregue na Ontologia Fundamental 
apenas pôde desenvolver no âmbito projectivo da compreensão do ser: 
verdade, tempo e história, sediam-se agora na ocorrência de essencia-
ção (Wesung) do Ser mediante a qual este se destina epocalmente, para 
si apropriando o pensar como seu lugar de revelação.

O objectivo deste pequeno estudo consiste na exposição do iti-
nerário do opúsculo Vom Wesen der Wahrheit e no concomitante le-
vantamento daqueles que nos parecem ser os pontos cruciais para a 
compreensão da viragem no pensamento de Heidegger. Seguiremos, 
então, um estrutura tripartida: na primeira parte procuraremos expor 
de que maneira é o autor levado a encontrar o fundamento da possibi-
lidade interna da correcção de um enunciado — que é primeiramente 
tomado como conceito vulgar de verdade e, assim, como ponto de par-
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tida da investigação — na liberdade ek-stática do Dasein; na segunda 
parte dedicar-nos-emos à inquirição acerca da essência da não-verdade 
à luz do que foi dito na primeira parte, onde veremos o adensamento 
da atenção e primazia dadas à questão do velamento e o subsequente 
discernimento da indissociabilidade entre verdade e não-verdade; na 
terceira e última parte, focar-nos-emos nos últimos capítulos do opús-
culo, onde o autor nos dá a inédita e cativante formulação da ideia de 
que a essência da verdade é, no fundo, a verdade da essência: o que 
isto possa significar, tal como o seu sentido no que respeita à viragem 
do pensamento de Heidegger e que implicações poderá ter no destino 
do pensamento ocidental, tal é o que tentaremos dar a ver nos últimos 
pontos deste nosso trabalho.

A fim de lograr uma mais clara exposição daquilo que faz de Vom 
Wesen der Wahrheit um escrito de transição, tomámos a liberdade de 
nos socorrermos, quando tal nos pareceu pertinente, a textos que o pre-
cederam, de modo facilitar a elucidação da distinção entre aqueles que 
são os pontos que se mantêm desde o período da abordagem existen-
cial-transcendental e aqueloutros que fazem do texto de 1930 um ver-
dadeiro momento de mutação. Recorrer a outros textos facilitou-nos, 
também, a explanação de algumas ideias cujos pressupostos o autor 
não clarifica inteiramente, ciente que estava de que os seus leitores não 
se deparavam pela primeira vez com a sua obra.

1.   A verdade e a liberdade

1.1. A pergunta pela essência da verdade

Heidegger inquire acerca da essência da verdade, procura descor-
tinar aquilo que faz ou torna verdadeiro algo de verdadeiro2. Com o 
conceito de essência, ou de esse essentiae, a filosofia pensa, em geral, 
a quididade, a unidade constitutivo-formal que traduz aquilo que algo 
é. A esta acepção de essência como quidditas, a filosofia contrapõe 
o esse existentiae enquanto sua posição efectiva e factual e entende, 
desde a escolástica medieval, esta distinção entre essentia e existentia 
como equivalente àqueloutra entre possibilitas e actualitas.3 Veremos, 
porém, que, muito embora principie debruçando-se sobre o conceito 
vulgar de verdade, a investigação por Heidegger empreendida não con-

2.  Heidegger 1995: 17
3.  Zubiri 1985: 15
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duz, ulteriormente, a uma tal quidditas enquanto conceptualização e 
universal caracterização de todas as instâncias particulares de verdade 
— isto é, não almeja elaborar uma nova teoria da verdade nem estabe-
lecer um critério a satisfazer para que algo possa ser considerado ver-
dadeiro —, antes intenta indagar acerca da dimensão mais primordial e 
tendencialmente olvidada que, como fundamento da possibilização da 
verdade (Grund der Ermöglichung), está aí a permiti-la e a constituí-la 
como sua raiz inquestionada.

Que se entende, então, por verdade? Esta palavra designa, de fac-
to, isso de que participa tudo aquilo que dizemos ser verdadeiro. Ora, e 
o que é o verdadeiro? Dizemos, por exemplo, “considero-te um verda-
deiro amigo”, “este diamante é verdadeiro”. O predicado “verdadeiro” 
não traduz a mera realidade efectiva (wirklichkeit) do sujeito a que se 
aplica, pois que muito reais são os falsos diamantes, e ainda mais o são 
os falsos amigos. Seria, talvez, mais acertado dizer que um verdadeiro 
amigo é aquele cuja realidade efectiva está em conformidade com o 
que, propriamente e por antecipação, consideramos ser um amigo, as-
sim como um verdadeiro diamante é aquele diamante genuíno, autênti-
co, na medida em que se coaduna com o que previamente entendemos 
ser um diamante. Por outro lado, e até num sentido que talvez nos seja 
mais próximo, referimo-nos aos juízos por nós emitidos como sendo 
verdadeiros ou falsos, na medida em que aquilo que mediante eles se 
enuncia corresponde ou não corresponde com aquilo a que nos referi-
mos ao emitir dito juízo. Assim, por exemplo, o juízo “este é um dia-
mante verdadeiro” será, então, considerado verdadeiro se for, de facto, 
o caso que este diamante a que me refiro seja verdadeiro, isto é, que se 
coadune com o que previamente consideramos ser um diamante. Fa-
lamos, então, do “verdadeiro” em dois sentidos distintos: no primeiro 
sentido, referimo-nos ao ente enquanto este está em conformidade com 
o modo como previamente concebemos a sua quididade, ao passo que, 
no segundo sentido, referimo-nos ao juízo na medida em que este está 
em conformidade com aquilo acerca do qual ajuizamos. Poderemos 
designar o primeiro sentido como Sachwahrheit e referir o segundo 
sentido como Satzwahrheit, considerando ambos como distintas leitu-
ras da expressão tradicional segundo a qual veritas est adaequatio rei 
et intellectus.4

Embora comunguem na concepção do verdadeiro como “o con-
cordante” («das Stimmende»5), Sachwahrheit e Satzwahrheit — con-
cernindo, respectivamente, a adequação da coisa ao conhecimento e a 
adequação do conhecimento à coisa — não se constituem como mera 
inversão uma da outra, já que, numa e noutra, res e intellectus são pen-
4.  Heidegger 1995: 19
5.  Heidegger 1995: 19
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sados de maneira distinta: tal é o que se nos afigura, diz-nos Heidegger, 
se reconduzirmos aquela fórmula tradicional à sua origem próxima no 
pensamento medieval onde, sob a fé da teologia cristã, Sachwahrheit e 
Satzwahrheit deixar-se-iam traduzir, respectivamente, como adaequa-
tio rei creandae ad intellectum divinum e como adaequatio intellec-
tum humani ad rem creatam.6 A primeira refere, assim, a adequação da 
coisa, na sua existência enquanto ens creatum, à ideia que Deus tem 
da sua essência, na medida em que esta ideia perfaz a pré-concepção 
arquetípica enquanto princípio de inteligibilidade à luz do qual foi cria-
do o ente em questão; a segunda diz respeito à relação de adequação 
na correspondência entre o intelecto humano e o ente a que se reporta 
o seu acto de intelecção ou o juízo que o traduz. Ambas estão, porém, 
intimamente relacionadas, e isto por dois motivos: (i) por um lado, se 
o intellectus humanus for considerado como ens creatum, também ele 
deverá, a fim de ser um “verdadeiro intelecto”, adequar-se à ideia que 
Deus dele tem, o que, no seu caso, significa assemelhar-se, no acto de 
inteligir, ao ente a que dito acto se reporta, o que, por sua vez, signifi-
ca que a Sachwahrheit do intelecto humano assenta na efectivação da 
possibilidade que este tem de se exercitar judicativamente de modo 
a satisfazer aquilo que designámos como Satzwahrheit; (ii) por outro 
lado, se, para o intelecto humano, enquanto ens creatum, adequar-se à 
ideia que dele repousa no intelecto divino significa adequar-se, no acto 
de intelecção, ao ente a que tal acto se reporta, e se aquilo que o ente 
verdadeiramente é repousa no intelecto divino, então a adequação en-
tre o intelecto humano e o ente é, ulteriormente, uma adequação entre 
o intelecto humano e o intelecto divino. De (i), segue-se que, no quadro 
do pensamento medieval para o qual Heidegger nos remete, o enun-
ciado não é primariamente verdadeiro por se adequar com aquilo a 
que se refere, mas sim porque tal adequação constitui a finalidade com 
que Deus pensou a possibilidade do enunciado. De (ii), segue-se que o 
enunciado verdadeiro é aquele que espelha o Verbo enquanto estrutura 
da inteligibilidade da criação. Sob este ponto de vista, a Sachwahrheit 
fundamentaria a possibilidade da Satzwahrheit.7

«A possibilidade da verdade do conhecimento humano, se todos os entes são “cria-
turas”, funda-se no facto de tanto a coisa como a proposição se regerem pela ideia 
e serem, por tal motivo, ajustadas uma à outra pela unidade do intelecto divino 
criador.»8

6.  Heidegger 1995: 21
7.  Heidegger 1995: 21
8.  Heidegger 1995: 21 
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Vemos, assim, como, sob a perspectiva da fé da teologia cristã, o inte-
llectum divinum, fundamento da essência e da existência de todos os 
entes criados, perfaz a fonte una tanto do critério de verdade para o 
conhecimento humano enquanto adaequatio, como daquilo que real-
mente é conhecido no conhecimento, isto é, das coisas tal como elas 
são verdadeiramente, i.e., tal como foram pensadas pelo seu criador.9

Sob a perspectiva acima mencionada, Sachwahrheit e Satzwa-
hrheit fundamentam-se, como dissemos, no intelecto divino — que 
sucede se nos desligarmos da especificidade teológica e cristã desta 
fundamentação? Será que a noção de adequação, como estrutura da 
indissociabilidade entre Sachwahrheit e Satzwahrheit, somente pode 
fundar-se num intelecto divino criador, ou, pelo contrário, estará a no-
ção de conformidade, i.e., a adequação enquanto essência da verdade, 
essencialmente desligada da especificidade da fundamentação meta-
física do ponto de vista teológico-criacionista? Diz-nos o autor que a 
imprescindível estrutura arquetípica para a fundamentação do conceito 
de verdade como adequação pode ser igualmente representada como 
“ordem do mundo” (Weltordnung) ou como a planificação de toda a 
objectividade mediante uma Weltvernunft.10 De facto, Heidegger pare-
ce querer sublinhar que a noção de verdade como “adequação” não diz 
essencialmente respeito a nenhum fundamento específico estruturante 
de uma mundividência determinada, mas está desde logo implicada no 
modo comum de fundamentação enquanto identificação de um referen-
cial estável e inteligível da realidade que, como tal, é tido como medida 
instauradora para toda a adequação.

«Surge a impressão de que esta determinação da essência da verdade permanece 
independente da interpretação da essência de todos os entes, que engloba, em cada 
caso, uma interpretação correspondente da essência do homem como suporte e 
realização do intellectus.»11

9.  Parece-nos digno de menção o facto de Heidegger estabelecer implícito diálogo com dois pensadores 
fundamentais na história do conceito de veritas, a saber, Santo Anselmo e São Tomás de Aquino. É, de 
facto, discernível, em adaequatio rei creandae ad intellectum divinum, a noção anselmiana de rectitudo 
desenvolvida no opúsculo De Veritate onde, sob uma perspectiva que consigna a interpenetração do mo-
delo teológico-criacionista com a doutrina da participação, o Doutor Magnífico mostra entender que se 
diz ser verdadeiro aquele ente cujo esse existentiae exerce o cumprimento teleológico da sua essência, isto 
é, na medida em que realiza a finalidade em vista da qual Deus pensou a sua essência. Já em adaequatio 
intellectum humani ad rem creatam, ressalta, desde logo, a noção que o Aquinate, na questão primeira 
do primeiro artigo das suas Quaestiones Disputatae de Veritate — onde sistematiza a sua doutrina dos 
transcendais enquanto modos gerais do ente enquanto ente, isto é, enquanto noções comuníssimas e supra-
-categoriais —, estabelecera como a convenientia entre o ente e a alma cognoscente.
10.  Heidegger 1995: 21
11.  Heidegger 1995: 21
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Quando o autor aqui nos diz que a dita «determinação da essência 
da verdade permanece independente da interpretação da essência de 
todos os entes», parece-nos estar implícita a tese de que a noção de 
adequação ou conformidade é, de algum modo, intrínseca ao questio-
namento patente na tradição metafísica ocidental. Voltaremos a esta 
ideia mais abaixo. O que, por agora, importa notar é que, na medida 
em que tal determinação da essência da verdade não aparenta cingir-
-se a nenhuma interpretação específica da essência de todos os entes, 
a noção de veritas como adaequatio ganha uma validade intuitiva e 
inquestionada, torna-se óbvia e o seu estatuto torna-se objecto de fútil 
questionamento. Caída na obnubilação própria da obviedade, a essên-
cia da verdade como adaequatio traz consigo, com igual “evidência”, 
a essência da não-verdade enquanto inadequação ou incorrecção (Un-
richtigkeit), o que, como simples negação da conformidade, aparen-
ta dever ser excluída do domínio próprio de investigação acerca da 
natureza da verdade.12 «A não-verdade da proposição (não-correcção) 
é a não conformidade do enunciado com a coisa. A não-verdade da 
coisa (inautenticidade) significa a não-concordância do ente com a sua 
essência.»13 Sob tal perspectiva, não apenas é a essência da não-verdade 
determinada de modo puramente negativo — porquanto compreendida 
somente em função da essência da verdade —, como é, ainda, relegada 
para uma posição que, à luz da “pura” essência da verdade, mais não 
ocupa que o lugar de contingência.

1.2. A possibilidade interna da conformidade

O enunciado diz-se verdadeiro (correcto, richtig) quando aquilo 
que enuncia está em conformidade com aquilo a respeito do qual o 
enuncia. Mas como se realiza esta conformidade? Por um lado, é so-
mente a respeito de coisas diferentes que dizemos, de modo ampliati-
vo, que estas estão em conformidade, já que afirmar a conformidade 
de algo consigo mesmo não é senão uma reiteração da sua identida-
de, o que, por si só, resulta numa tautologia, já que a identidade, pelo 
seu conceito, pressupõe conformidade consigo mesma, pois que, de 
outro modo, não falaríamos de identidade. No entanto, é igualmente 
claro que não poderemos esperar encontrar conformidade entre coisas 
absolutamente diferentes, pois que estas, sendo coisas, já não seriam 
absolutamente diferentes. Ora, o enunciado e a coisa a que aquele se 

12.  Heidegger 1995: 23
13.  Heidegger 1995: 21
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reporta são, de facto, diferentes no seu aspecto: para que o enuncia-
do esteja em conformidade com a coisa, ele não deve “fazer-se” coisa 
nem transformar-se nela, antes deve permanecer como enunciado e é 
enquanto enunciado que deverá estar conforme com aquilo acerca do 
qual enuncia. O enunciado, na medida em que é correcto, i.e., na me-
dida em que se conforma com a coisa a que se reporta, deve poder 
re-presentá-la e deixar que esta se nos oponha como objecto.14 Para 
tal efeito, o enunciado deve dizer, acerca da coisa, aquilo que, acerca 
dela, é o caso — deve, por isso, mostrá-la tal como ela de si mesma 
se revela a um (e mediante um) olhar perspectivado.15 Neste sentido, a 
verdade predicativa do enunciado pressupõe a mostração antepredica-
tiva da coisa a que o enunciado se reporta: é somente em referência à 
coisa antepredicativamente manifesta que o enunciado pode ser “veri-
ficado” quanto à sua conformidade. A revelação da própria coisa deve, 
por isso, anteceder a enunciação acerca dela, e é a conformidade da 
segunda com a primeira que torna a segunda verdadeira.

A questão é, porém, de uma maior subtileza do que a sua aparente 
clareza deixa inicialmente transparecer. Se entendemos a “verdade pre-
dicativa” como a conformidade entre o enunciado e a coisa, e se a coisa 
a que o enunciado se reporta deve justamente ser aquilo em função 
do qual o enunciado pode ser verificado quanto à sua verdade, então 
a coisa, na sua mostração antepredicativa, deve já dar a ver isso que o 
enunciado pode ou não traduzir. Deste modo, a inteligibilidade propo-
sicionalmente formulada no enunciado verdadeiro — aquilo que este 
enunciado dá a ver — não reside originariamente neste, mas na coisa 
tal como esta de si mesma se dá a ver. Se, pelo mostrar-se da própria 
coisa, não ocorresse já, de algum modo, o “compreendê-la”, nada de 
correcto ou de incorrecto se poderia enunciar acerca dela.

A dependência do plano predicativo (em que o juízo tem lugar) 
para com o plano antepredicativo (onde tem lugar a coisa-mostrada a 
que o enunciado pode ou não estar conforme) deixa-se concluir pelo 
facto do reconhecimento, pelo qual é averiguada a conformidade ou a 
não-conformidade entre o enunciado e aquilo a que este se reporta, so-
mente ser exequível mediante uma verificação que, tendo “compreen-
dido” o conteúdo do enunciado, atende àquilo a que este se reporta a 
fim de discernir se aqui, no mostrar-se da referida coisa mesma, se dá 
a ver justamente aquilo que o enunciado dá a ver (na medida em que 
o juízo, ao re-presentar a coisa, deve, como dissemos, deixar que esta 

14.  Heidegger 1995: 27, «Re-presentar significa aqui, à margem de todas as opiniões prévias de “psicolo-
gia” ou de “teoria da consciência”, o deixar a coisa opor-se como objecto.»
15.  Heidegger 1995: 27, «Mas o enunciado (…) refere-“se” a esta coisa na medida em que a re-presenta e 
diz, da coisa representada, o que é que se passa com ela, de acordo com a perspectiva do olhar.»
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se nos o-ponha como objecto). O efectuar da verificação somente em 
virtude da qual se deixa discernir o valor de verdade do enunciado, 
mostrando-nos que a possível variação (que propriamente exige uma 
verificação) se situa no enunciado e não na própria coisa, revela uma 
certa anterioridade da coisa em relação ao enunciado na medida em 
que é este que se refere àquela e que, por isso, a tem como fundamento 
da sua verdade. Mas este estatuto do plano antepredicativo para com 
o plano da predicação, ainda que patente no fenómeno da verificação, 
não se origina neste nem nele esgota as suas implicações. O que real-
mente está em causa é o facto da coisa se mostrar, em cada caso, de 
um tal modo que possibilite que algo “outro”, como um enunciado, se 
lhe possa conformar de tal maneira que, enquanto “outro” (i.e., não 
enquanto coisa, mas como e enquanto enunciado) dê a ver a coisa tal 
como esta de si mesma se dá a ver. Há, por isso, que compreender 
de que maneira pode o ente, isso que se nos manifesta, presentificar-
-se no seu ser de tal modo que, na própria manifestação, deve já estar 
“mostrada” a inteligibilidade que o enunciado, num segundo momento, 
pode ou não propor. Se o enunciado se conforma com aquilo a que se 
refere na medida em que se lhe assemelha16, então, por cada caso em 
que algo se me revela de tal modo que um qualquer enunciado verda-
deiro (correcto) acerca desse revelado seja possível, o revelar-se da 
coisa deve já de si ser inteligível porquanto deve poder conter em si o 
fundamento antepredicativo de todo o enunciado verdadeiro e, igual-
mente, de todo o enunciado falso.

Se, como dissemos, o fenómeno da verificação nos mostra, por um 
lado, que a correcção do enunciado se funda na mostração antepredi-
cativa daquilo a que dito enunciado se refere, fá-lo, porém, de maneira 
“indirecta”, já que tal verificação se move do enunciado para a coisa; 
mostrá-lo de maneira “directa” implica mostrar que a possibilidade de 
enunciar correctamente acerca de algo funda-se na própria manifesta-
ção antepredicativa do ente, a qual deverá já ser de si inteligível inde-
pendentemente de ser ou não explicitamente tematizada e traduzida 
no enunciado. Tal implica que mostremos (i) de que modo Heidegger 
entende a estrutura da inteligibilidade antepredicativa daquilo que se 
nos manifesta, (ii) de que modo está essa estrutura conectada com a 
estrutura do enunciado e, finalmente, (iii) qual o estatuto do enunciado 
quando à luz daquilo que o possibilita. Trataremos destes três pontos 
separadamente:

(i) O velho problema concernente ao modo como o conhe-
cimento se efectua na relação epistémica entre sujeito e 
objecto, pressupondo a consciência como algo  que, em si 

16.  Heidegger 1995: 27
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mesmo encapsulado, deveria poder sair da sua interiorida-
de para garantir a adequação das suas representações com 
o objecto a conhecer, havia já sido dissolvido pela abor-
dagem fenomenológica e, em especial, pela noção hus-
serliana de intencionalidade, na medida em que esta, des-
crevendo a relacionalidade essencial da consciência como 
um “estar-referido-a”, estilhaçava o enigma da “ponte” 
entre o sujeito de conhecimento e o objecto conhecido. 
Os actos intencionais da consciência, portando uma signi-
ficação intuitivamente apreensível no próprio fenómeno, 
não apenas garantiam a constitutiva indissociabilidade da 
consciência com aquilo de que é consciência, como per-
mitiam ainda a anulação da tão vincada distinção, bem pa-
tente no kantismo, entre sensibilidade e entendimento, já 
não sendo, por isso, uma forma lógica do juízo copulativo 
a determinar a inteligibilidade categorial de um fenóme-
no, mas o próprio fenómeno a dar-se inteligivelmente por 
si mesmo. Se, porém, a fenomenologia husserliana abriu 
caminho ao jovem Heidegger, rapidamente se tornou evi-
dente, para o nosso autor, que a intencionalidade deveria 
ela mesma ser fundamentada naquilo que a possibilita: o 
passo “para além” da imanência da consciência em direc-
ção àquele que seria o plano de investigação da Ontolo-
gia Fundamental heideggeriana consistia na assunção de 
que o ente intencionado não perfaz o terminus ad quem 
da primeira e mais fundamental orientação da consciência 
intencional, dado que esta, na imanência da significação 
atribuída, somente constitui o “ponto de chegada” de um 
“primeiro” movimento de transcendência em direcção a 
um horizonte contextual-relacional sob o qual, num “se-
gundo” momento, algo me pode ser dado à consciência 
enquanto tal ou tal.17

(ii) Aquilo que se nos manifesta dá-se em presença “enquanto 
tal ou tal”: que quer isto dizer? Tendo subordinado a inten-
cionalidade a uma antecipação pro-jectiva de um âmbito 
contextual que, ao nível existencial, sempre se configura 
teleologicamente segundo finalidades previamente eleitas, 
Heidegger sublinhava o dinamismo hermenêutico da com-
preensão (ἑρμηνεία). Neste sentido, o projecto-compreen-

17.  Sobre a necessidade de fundar a intencionalidade na transcendência (ou na estrutura que Heidegger 
chamou de Ser-no-mundo), veja-se, por exemplo: Heidegger 1988: §9 b) e c), §15 c)
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sor, de que falava Sein und Zeit, consistia no pro-jectar 
(ent-werfen) de possibilidades18 que, tendo sido pré-com-
preendidas, poderiam, num segundo momento, ser ex-
plicitamente apropriadas pela interpretação (Auslegung). 
Tal explicitação do pré-compreendido tem, por sua vez, 
a estrutura de “algo enquanto algo”19. Este “enquanto” de 
uma interpretação — o “enquanto” hermenêutico-existen-
cial — não implica a sua tematização, o que significa que 
ter algo presente enquanto “livro”, “cadeira” ou “porta”, 
não implica que, no meu lidar com esse algo interpretado 
— isto é, no meu “ler”, no meu “sentar/levantar” ou no 
meu “entrar/sair” — , algum tipo de enunciação predica-
tiva seja necessária.20 Que ocorre, então, quando enuncio 
algo acerca de algo já por mim antepredicativamente com-
preendido? No §33 de Sein und Zeit, onde Heidegger trata 
do enunciado como um modo derivado da interpretação, 
a visão unitária do fenómeno da enunciação, resultando 
na sua definição como «uma indicação que determina e 
comunica»21, mostra o carácter apofântico do enunciado, 
na medida em que este último, indicando, dá a ver o in-
dicado enquanto “tal” ou “tal” (por exemplo, “este livro 
é sagrado”). O que aqui importa notar é que o enunciado 
tem a sua origem ontológica no compreender interpretati-
vo, já que o “enquanto” hermenêutico-existencial antece-
de e possibilita o “enquanto” apofântico do enunciado: o 
primeiro não implica o segundo, mas o segundo pressupõe 
o primeiro.

(iii) Do que acima se disse, conclui-se que o enunciado não ins-
titui inteligibilidade, nem perfaz o seu lugar de primordial 
residência: ele é já sempre um modo de tematização que 
destaca, releva, indica e mostra, apofanticamente, aquilo 
que de si mesmo já se mostra inteligivelmente mediante o 
caráter interpretativo do “cuidado” (Sorge) em exercício 
que perfaz o sentido ontológico da estrutura fundamental 
da existência: o nosso ser-no-mundo.

18.  Heidegger 2019: §31
19.  Heidegger 2019: §32
20.  Sobre o facto da interpretação pelo “enquanto” hermenêutico-existencial não necessitar de temati-
zação e de ser, aliás, levada a cabo maioritariamente sem tal tematização, veja-se, por exemplo: (GA 21) 
Logik: Die Frage nach der Wahrheit, §12 a) e b)
21.  Heidegger 2019: §33
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À luz desta breve elucidação, voltemos agora ao nosso texto e 
citemos quatro passagens do §2 que vimos comentando:

«(…) o enunciado representativo diz o que diz, acerca da coisa representada, tal 
como esta é, enquanto esta coisa. O “tal…como…” diz respeito ao re-presentar e 
ao ser re-presentado. » 22

«A referência do enunciado à coisa é a consumação daquela relação que, origina-
riamente e em cada caso, se põe em movimento como comportamento. Mas todo o 
comportar-se tem a sua peculiaridade no facto de, permanecendo no aberto, se ater 
sempre, em cada caso, a algo de revelado enquanto tal.»23

«Este aparecer da coisa no percurso de um vir-ao-encontro consuma-se num 
âmbito aberto, cuja abertura não é criada pelo representar, mas que, em cada caso, 
só é referida e aceite enquanto âmbito de referência. »24

«Todo o trabalho e execução, toda a acção e cálculo se detêm e estacionam no 
aberto de um domínio no interior no qual o ente se pode pôr verdadeiramente a si 
mesmo e ser dito naquilo que ele é e tal como é. Isto só acontece quando o próprio 
ente se torna representável no enunciado representativo, de modo que este subor-
dina a si mesmo um modo de dizer o ente “tal… como…” ele é. »25

Para que o enunciado possa representar a coisa “tal como” esta é, 
esta dever-se-á ter tornado enunciável; a sua “enunciabilidade” reside 
no facto da própria coisa se ter já revelado enquanto tal ou tal. Aquilo 
enquanto qual a coisa se revela é justamente o que é dito no enunciado 
correcto, na medida em que este dá a ver a própria coisa tal como esta 
se revela, pelo que o “enquanto tal” da mostração da coisa possibili-
ta e estrutura o “tal como” do enunciado representativo. Sendo que a 
referência do enunciado à coisa não cria o âmbito de encontro que a 
própria coisa “atravessa” (Durchmessen) quando vem ao nosso encon-
tro, mas somente refere esse mesmo âmbito previamente constituído, e 
se tal referência do enunciado representativo à coisa somente se realiza 
como consumação da relação que o autor designa de “comportamento” 

22.  Heidegger 1995: 27
23.  Heidegger 1995: 27
24.  Heidegger 1995: 27
25.  Heidegger 1995: 27, 29



“Von Wesen der Wahrheit”. O Eixo da Viragem no Pensamento de Martin Heidegger 139

(Verhalten), afigura-se que a correcção do enunciado não pode valer 
como essência da verdade. Ora, se a verdade predicativa, como cor-
recção do enunciado, se funda na verdade antepredicativa do ente que 
se nos revela, e se este desvelamento do ente enquanto “tal” ou “tal” 
ocorre, por sua vez, como comportamento, importar-nos-á agora inda-
gar acerca deste último, perguntar se é nele que reside a essência da 
verdade ou se, pelo contrário, teremos ainda que questionar aquilo que 
o possibilita.

Permanecendo na abertura de um domínio no interior do qual 
pode o ente surgir e manifestar-se no seu ser, o comportamento dirige-
-se ao ente, atendo-se à sua presença. Tal parece sugerir que o desvela-
mento do ente, pondo-se em movimento como comportamento, perfaz, 
sempre e em cada caso, uma entre as várias possibilidades que, na sua 
totalidade e em articulação, constituem o domínio previamente aber-
to no interior do qual tal desvelamento pode ocorrer. Neste sentido, o 
modo como o ente se me revela quando a ele me dirijo, isto é, o “en-
quanto tal” da sua presença, está desde logo sob o condicionamento de 
um espaço-de-jogo, i.e., de um âmbito contextual de referências onde 
o comportamento tem já sempre a sua estadia e no seio do qual pode 
“navegar” livremente.26 É somente com referência a este âmbito, no in-
terior do qual o ente se manifesta, que pode ter lugar qualquer enuncia-
do correcto, já que apenas sob a pressuposição da sua contextualização 
pode a mostração antepredicativa do ente servir de “medida” à qual o 
enunciado correcto se conforma: «O enunciado tem de ir buscar a sua 
correcção ao estado-de-aberto do comportamento, pois só através deste 
pode, em geral, o revelado tornar-se medida reitora para a semelhança 
representativa.»27 Porém, a este mesmo estado-de-aberto do comporta-
mento, ao qual o enunciado tem de ir buscar a sua correcção, pertence o 
recebimento de uma doação prévia  (Vor-gabe) de uma medida reitora 
para toda a possível enunciação representativa.28 Se a pergunta acer-
ca da possibilidade interna da correcção do enunciado encontra a sua 
resposta no estado-de-aberto do comportamento, e se a este pertence o 
prévio recebimento de uma medida reitora, surge agora a questão: qual 
o fundamento do próprio comportamento?

26.  É de notar a íntima relação entre os termos usados por Heidegger na articulação destes elementos: 
o “estado-de-aberto” do comportamento — «die Offenständigkeit des Verhaltens» —, permite que este 
último se atenha ao ente, que o autor aqui designa como «ein Offenbares». O comportamento e o ente por 
ele desvelado estacionam-se ambos no Aberto (das Offenen). Só no interior deste Aberto se torna possível 
instaurar qualquer “relação” com o ente.
27.  Heidegger 1995: 29
28.  Heidegger 1995: 29, «O próprio comportamento que está no aberto (…) deve receber uma doação 
prévia da medida reitora para todo o representar. Isto pertence ao estado-de-aberto do comportamento.»
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1.3. A liberdade como essência da verdade

O §3 do texto que vimos comentando intitula-se “O fundamento 
da possibilização da correcção”29. Anuncia-se uma nova regressão: a 
mostração antepredicativa do ente, i.e., o plano da verdade ôntica em 
que tem lugar o estar-descoberto (Entdeckheit) do ente ao qual está 
dirigido o comportamento intencional, requer a explicitação da sua 
própria condição de possibilidade. «Como pode acontecer que a ac-
ção de doação prévia de uma regra e o guiar-se por ela aconteçam em 
afinação?»30 Quanto a esta questão, o autor oferece uma resposta que 
nos poderá parecer estranha: «A essência da verdade, entendida como 
correcção do enunciado, é liberdade.»31

Como pode a essência da verdade residir na liberdade? Foi desde 
muito cedo que a filosofia entendeu a liberdade humana como funda-
mento da possibilidade, não da verdade, mas justamente de toda a não-
-verdade: a capacidade de se deixar iludir, o poder de mentir,  de dis-
simular e de obliquar por erróneos caminhos, enfim, toda a espécie de 
deturpação daquela que é a inabalável luz da verdade, foram frequen-
temente associadas com o livre-arbítrio do homem. Disto se encontra 
claro exemplo no pensamento tradicional cristão, onde a doutrina da 
suprema bondade divina somente admitia, como causa do mal e do so-
frimento na terra, a liberdade humana e a sua constante tendência para 
a falsidade e para o pecado. Mesmo fora desta mundividência, onde o 
aspecto ético-moral talvez não surja com tal eminência, fundar a verda-
de sobre a liberdade seria, numa perspectiva, por exemplo, epistemo-
lógica, o mesmo que reduzi-la à subjectividade humana, dissociando-
-a de qualquer objectividade e relativizando-a segundo o capricho e o 
desejo humanos.32 «Esta origem humana da não-verdade confirma, de 
facto, por oposição, a essência da verdade “em si”, que domina “por 
cima” do homem. Para a metafísica, isto vale como o imperecível e 
eterno, que não pode ser edificado sobre a inconstância e a fragilidade 
do ser humano.»33

De um modo geral e de maneira habitual, a liberdade é pensada 

29.  Heidegger 1995: §3, «Der Grund der Ermöglichung einer Richtigkeit»
30.  Heidegger 1995: 31
31.  Heidegger 1995: 31
32.  Heidegger 1995: 33, «(…) a verdade é aqui rebaixada ao nível da subjectividade do sujeito humano. 
Mesmo que uma objectividade seja alcançável por este sujeito, ela permanece, todavia, igualmente, tão 
humana como a subjectividade, e à disposição do homem.»
33.  Heidegger 1995: 33
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como livre-arbítrio e, sob tal consideração, pode ser tida na sua ex-
pressão negativa ou positiva, designando, respectivamente, a ausência 
de coerção e o poder de “fazer” no sentido da capacidade  “começar” 
por si próprio. A liberdade é, deste modo, tida como uma proprieda-
de, essencial ou acidental, de um ente quanto à sua relação consigo 
e com os restantes entes. Mesmo quando Kant, não podendo, sob o 
ponto de vista cosmológico, admitir senão uma causalidade mecânica 
na natureza, foi levado à interrogação acerca da possibilidade de uma 
causalidade inteligível que, fruto da espontaneidade do sujeito consi-
derado em si, escaparia ao nexo causal do plano fenoménico34, mesmo 
aí, como nos casos acima referidos, a liberdade foi pensada como uma 
propriedade do homem, ainda que como a mais eminente entre todas. 
Como tal propriedade, a liberdade, como poder de escolha, é pensada 
como um tipo de causalidade. Ora, a causalidade é uma determinação 
ôntica, diz respeito a um tipo de relação entre entes, pelo que todo o 
objecto de decisão se encontra inscrito no plano ôntico. Torna-se, por 
isso, claro que, para o nosso autor, não é uma tal liberdade que aqui 
entra em cena como essência da verdade, no sentido de perfazer o fun-
damento da possibilização interna da correcção do enunciado, já que 
aqui se procura justamente a condição de possibilidade de todo o com-
portamento enquanto, mediante este último, ocorre o estar-descoberto 
do ente e, por isso, qualquer possibilidade de conferir qualquer deter-
minação ôntica. Neste sentido, a liberdade, entendida como um tipo de 
causalidade, tendo no plano ôntico o seu espaço de jogo, não poderá 
corresponder à própria condição de possibilidade da verdade ôntica. 
Que entende aqui o nosso autor, afinal, por liberdade? «A resistência à 
proposição segundo a qual a essencia da verdade é a liberdade apoia-se 
em preconceitos segundo os quais, dizem os mais tenazes deles todos, 
a liberdade é uma propriedade do homem.»35

Se inquirimos acerca da condição de possibilidade da verdade 
ôntica, e se esta diz respeito ao desvelamento do ente no seu ser, tal 
condição deverá, por sua vez, dizer respeito ao plano ontológico, isto 
é, deverá concernir, não o ente no seu ser, mas o ser dos entes. Tivemos 
ocasião de referir que a mostração antepredicativa do ente, na medida 
em que é já de si inteligível e que, por isso, pode desde logo comportar 
aquilo ao qual o enunciado correcto se conforma, consistindo na reve-
lação do ente no “que” e no “como” do seu ser, pressupõe um âmbito 
de encontro somente em virtude do qual pode o ente manifestar-se. Tal 
“âmbito”, tal abertura, perfaz uma prévia compreensão do ser graças à 
qual pode o ente, aquilo que é, mostrar-se tal como é, isto é, revelar-se 
no seu ser: foi isto que a Ontologia Fundamental designou de Seinsvers-
34.  Kant 2018: 463
35.  Heidegger 1995: 33
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tändnis. Fez-se, também, referência ao modo como Heidegger havia já 
indagado, mesmo antes da publicação de Sein und Zeit, acerca da pos-
sibilidade de uma fundamentação transcendental da intencionalidade, 
onde esta última era vista como o “ponto de chegada” somente possível 
em virtude de um primeiro movimento de transcendência em direcção 
a um horizonte de possibilidade sob o qual, num segundo momento, 
pode o ente aparecer enquanto “tal” ou “tal”. A tematização desta ideia 
e a sua associação com o termo “liberdade” não é inaugurada em Vom 
Wesen der Wahrheit, tendo já sido elaborada, embora sob uma outra 
problemática, num ensaio publicado em 1929 e intitulado Vom Wesen 
des Grundes: questionando aí a origem do princípio de razão suficiente 
— cujas expressões negativa e positiva dizem, respectivamente, “nihil 
est sine ratione” e “omne ens habet rationem”, e cuja validade em re-
lação ao ente se deve ao facto do “fundamento” constituir um carácter 
transcendental do ser em geral, e isto, por sua vez, devido ao facto do 
ente manifesto ter como condição de possibilidade a transcendência 
entendida como o “fundar projectante de um mundo e situado”36 —, 
concluía-se que a liberdade, como sentido uno da estrutura triparti-
da da transcendência37, perfaz o “fundamento do fundamento”38 e a 
origem do princípio de razão suficiente.39 A tese que ambos os texto 
admitem e que, conquanto distintamente elaborada porquanto distinta-
mente problematizada, aparece já expressamente afirmada em 1929, é 
a de que, se somente o desvelamento do ser, como verdade ontológica 
(i.e. como verdade sobre o ser do ente), possibilita o estar-descoberto 
do ente como verdade ôntica40, e se a primeira e a segunda se referem, 
respectivamente, ao ser do ente e ao ente no seu ser e se, por isso, 
ambas são solidárias quanto à referência à diferença entre ser e ente41, 
então o comportamento intencional, comportando-se perante o ente, 
36.  Heidegger 2021: 119, «Porque “fundamento” constitui um caráter transcendental do ser em geral, é 
que o princípio de razão é valido a propósito do ente. Mas só há ser (não ente) na transcendência enquanto 
fundar projectante de um mundo situado. (…) A liberdade é a origem do princípio de razão.»
37.  Heidegger 2021: 115, «Fundamento significa sempre assim: possibilidade, base, comprovação. O 
fundar triplamente disperso é que produz, ao unificar originalmente, o todo em que um Dasein deve poder 
existir. Liberdade é, neste tríplice modo, liberdade para o fundamento.»; p.117: «A essência do funda-
mento [i.e., a liberdade] é a tríplice dispersão emergindo transcendentalmente do fundar no projecto-de-
-mundo, na cativação pelo ente e na fundamentação ontológica do ente.»  
38.  Heidegger 2021: 123, «A liberdade é o fundamento do fundamento.»
39.  Heidegger 2021: 119, «A liberdade é a origem do princípio de razão [suficiente]; com efeito, nela, 
na unidade de sobrelevação e privação, é que assenta o fundamentar que se configura como verdade on-
tológica.»
40.  Heidegger 2021: 25, «Só o desvelamento do ser possibilita a revelabilidade do ente. Este desvelamen-
to, como verdade sobre sobre o ser, chama-se verdade ontológica.»
41.  Heidegger 2021: 29, «A verdade ôntica e a verdade ontológica referem-se, de modo diverso respec-
tivamente, ao ente no seu ser e ao ser do ente. São essencialmente solidárias em razão da sua referência à 
diferença entre ser e ente (diferença ontológica).»



“Von Wesen der Wahrheit”. O Eixo da Viragem no Pensamento de Martin Heidegger 143

compreende o ser e funda-se, assim, no poder de distinguir (entre ser e 
ente) em que a diferença ontológica (entre ser e ente) se torna fáctica42, 
i.e., a intencionalidade funda-se na transcendência: na liberdade.43 Esta 
última anuncia-se, portanto, aí, já como a possibilitação de uma vincu-
lação, isto é, como aquilo somente em virtude do qual pode um mundo 
mundificar (Welten), isto é, dominar (Walten) e acontecer como mun-
do44 enquanto este último perfaz, ainda à maneira da Analítica Exis-
tenciária, a totalidade articulada das conjunturas de referências e sig-
nificação45 que compõe o horizonte previamente aberto no interior do 
qual pode o ente manifestar-se no “que” e no “como” do seu ser. Deste 
modo, a liberdade permite que o mundo “mundifique” na medida em 
que ela, como o poder de suster “diante de si” o “por-mor-de” (umwil-
len)  — que, ulteriormente, não remete senão para si mesma enquanto 
“por-mor-de-último” (worumwillen) —, permite a instauração de uma 
orientação somente em função da qual pode o mundo ser “trazido-para-
-diante” no seio situacional da existência fáctica, entregando ao ho-
mem as possibilidades, só agora por este efectivamente apropriadas, 
de se comportar perante o ente de uma determinada maneira segundo 
as tarefas que leva a cabo.46 Talvez até de maneira mais explícita do 
que em Vom Wesen des Grundes, a noção de liberdade como condi-
ção de possibilidade da verdade ôntica surge também expressamente 
afirmada no final de um curso redigido e leccionado na Universidade 
de Friburgo durante o semestre de verão do mesmo ano em que teve 
lugar a composição de Vom Wesen der Wahrheit (1930) e intitulado 
Vom Wesen der menschlichen Freiheit: Einleitung in die Philosophie, 
onde o autor, após uma longa discussão da relação entre a liberdade 
e a categoria de causalidade no pensamento kantiano — no decorrer 
da qual Heidegger enfatiza que a liberdade, pensada como o “poder 
de começar por si mesmo”, é, na verdade, reconduzível à categoria de 
causalidade que, por sua vez, perfaz, enquanto categoria, perfaz uma 

42.  Heidegger 2021: 30-31, «(…) se o característico do Dasein consiste em ele se comportar perante o 
ente compreendendo o ser, então o pode-distinguir, em que a diferença ontológica se torna fáctica, deve ter 
lançado as suas raízes no fundamento da essência do Dasein. Para antecipar, chamamos a este fundamento 
da diferença ontológica a transcendência do Dasein.»
43.  Heidegger 2021: 31, «Se se caracterizar todo o comportamento perante o ente como intencional, então 
a intencionalidade só é possível sobre o fundamento da transcendência, (…).»
44.  Heidegger 2021: 101, «Aqui, porém, se revela a liberdade ao mesmo tempo como a possibilitação 
de vinculação e obrigação em geral. Somente a liberdade pode deixar um mundo dominar e mundificar o 
Dasein.»
45.  Heidegger 2019: §§17-18
46.  Heidegger 2021: 87, «Como totalidade respectiva de um por-mor-de de um Dasein, o mundo é posto 
pelo próprio Dasein diante de si mesmo. Este trazer-para-diante-de-si-mesmo do mundo é o projecto ori-
ginário das possibilidades do Dasein, na medida em que este, no meio do ente, se deve poder comportar 
perante ele.»
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determinação da objectividade dos objectos que, na sua transcenden-
talidade, permite que o ente se manifeste no seu ser —, após tal longa 
discussão, dizíamos, o autor afirma que toda a determinação categorial, 
ainda que inteiramente possibilitada a priori (para Kant), já sempre 
pressupõe algo que primeiramente se caracteriza como o “deixar que 
algo se oponha”, na medida em que a todo o comportamento para com 
os entes — seja ele teórico, prático ou estético — já “consente” perante 
este “deixar”, este último encontrando o seu sentido na liberdade: «A 
liberdade é a condição de possibilidade da manifesteidade do ser dos 
entes, da compreensão do ser.»47

Se o estatuto da liberdade como condição de possibilidade da ver-
dade ôntica não é inédito em Vom Wesen der Wahrheit, tal não deve 
encobrir os desenvolvimentos que neste mesmo escrito o distinguem 
daqueloutros acima mencionados: não se trata somente de uma dife-
rença de problemática, mas de um passo que já anuncia a “viragem” no 
pensamento do nosso autor, passo que reenquadra a noção de liberda-
de, desde logo pela crescente enfatização de que esta não está ao dispor 
do homem e pela subsequente indagação acerca da sua própria origem, 
pontos a que nos referiremos mais abaixo. Por agora, importa que nos 
relembremo-nos de que a liberdade, possibilitando o comportamento 
intencional, surge, no §3 do texto que vimos seguindo, como o «funda-
mento da possibilização da correcção», e isto justamente em resposta 
a três questões, distintas mas indissociáveis, que o autor apresenta no 
início do capítulo a que nos estamos a reportar:

«De onde recebe o enunciado representativo a ordem de se reger pelo objecto e 
se afinar pela correcção? Porque é que esta afinação determina conjuntamente a 
essência da verdade? Como pode acontecer que a acção de doação prévia a uma 
regra e o guiar-se por ela aconteçam em afinação?» 48

Se ao estado-de-aberto do comportamento pertence essencialmen-
te o recebimento prévio de uma medida reitora na medida em que só 
esta o possibilita, compreendemos, agora, que tal doação prévia acon-
tece como essa libertação para uma regra vinculante que justamente 
indica a essência ainda não concebida da liberdade: «o ser-livre para o 
que se revela num aberto.»49 E como é que a liberdade, como “ser-livre 

47.  Heidegger 2002: 205 (tradução nossa) 
48.  Heidegger 1995: 31
49.  Heidegger 1995: 31, «Como pode acontecer que acção de doação prévia e o guiar-se por ela acon-
teçam em afinação? Apenas devido ao facto de este dar prévio se ter já libertado, num aberto, para um 
revelado que domina a partir dele, que liga qualquer representar. O libertar-se para uma regra vinculante é 
apenas possível como ser-livre para o que se revela num aberto.»
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para o revelado de um aberto”, pode ser o fundamento da possibili-
zação da correcção? Precisamente na medida em que, mediante esta 
doação prévia em que consiste a libertação para uma regra vinculante, 
acontece que nos conformamos, antecipadamente, com tal regra antes 
que a conformidade  (a correcção) possa servir de critério para a ver-
dade do enunciado sobre o ente. Note-se que não é arbitrariamente que 
Heidegger não designa a liberdade como “fundamento da correcção”, 
mas sim como “fundamento da possibilização interna da correcção”, já 
que, se é no livre conformar-se a uma regra vinculante (enquanto ser-
-livre para o que se revela num aberto) que se determina a correcção do 
enunciado como essência da verdade predicativa, será, então, também 
nela que se funda, com igual originariedade, a possibilidade de enun-
ciar correctamente e a possibilidade enunciar incorrectamente.

Permanece ainda por clarificar em que sentido não deve a liberda-
de ser pensada como propriedade do homem: se ela não é tal coisa, que 
coisa é ela? Como caracterizá-la e compreendê-la, não como proprie-
dade do homem, mas, inversamente, como algo que possui o homem 
como sua propriedade? É no §4, intitulado “A essência da liberdade”, 
que Heidegger abre caminho a esta ideia:

«A reflexão sobre a conexão essencial entre verdade e liberdade leva-nos a seguir 
a questão acerca da essência do homem numa perspectiva que nos garanta a expe-
riência de um oculto fundo essencial do homem (do ser-aí), de modo tal que nos 
transporta para o domínio originário e essenciante da verdade.»50

Parece-nos surgir aqui implícita a ideia de que a compreensão da 
essência da liberdade, bem como do homem enquanto sua proprieda-
de, requer que se indague acerca da relação entre o homem e o Da-
sein, relação essa que já tanta tinta fez correr no estudo do pensamento 
heideggeriano. Já em Sein und Zeit parece surgir negada a absoluta 
identidade entre “homem” e “Dasein”, não sendo a Ontologia Funda-
mental uma inquirição com vista à elaboração de uma nova acepção 
antropológica do homem, mas sim uma perscrutação da compreensão 
do ser no homem, compreensão essa somente em virtude da qual pode 
o homem compreender-se a si mesmo como “homem”, seja este último 
entendido como “animal racional”, como “o filho de Deus que atende 
à Palavra do Pai em Cristo” ou de qualquer possível maneira mediante 
a qual o homem se interpreta ou interpretou a si mesmo. De que modo 
pode o homem ser enquanto propriedade da liberdade, de que maneira 
ele não dispõe dela, mas é disposto por ela, tornar-se-á mais claro se 
atendermos à seguinte passagem do §4, em que o autor sugere de que 
50.  Heidegger 1995: 35
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maneira prosseguirá a investigação: «(…) a liberdade é o fundamento 
da possibilidade interna da correcção somente porque ela recebe a sua 
própria essência mais originária da única verdade essencial.»51 Ora, a 
liberdade havia sido antes definida como a liberdade para o revelado 
de um aberto, sendo o revelado o ente aberto (ein Offenbares) em cada 
comportamento intencional; na medida em que a liberdade permite o 
estar-descoberto do ente (verdade ôntica) em relação ao qual o homem 
se comporta, a liberdade deixa que cada ente seja o ente que é, pelo 
que «descobre-se agora como o deixar-ser os entes.»52 Este “deixar-ser 
o ente que se dá em presença” não refere, como inicialmente se poderá 
entender, qualquer indiferença ou abandono perante o ente, tampouco 
se trata de um qualquer agir dirigido no sentido ôntico: pelo contrá-
rio, «Seinlassen des Seiendem», como ser-livre para o revelado de um 
aberto, é o consentimento, a guarda, a incumbência de se confiar ao 
aberto e de ser o lugar de acolhimento do que no aberto se revela.53 Tal 
não é, repita-se, um indiferente afastamento perante o ente intramunda-
no, mas a condição de estar aí no mundo, fazendo mundo, consumando 
o que connosco se não inicia mas que somente connosco se completa 
e se liberta como algo de revelado. Mas de que modo é o homem pro-
priedade desta liberdade?

Assim entendida, a liberdade é, diz-nos Heidegger, ek-sistente, 
mostra-se-nos como exposição à desocultação do ente enquanto tal54, 
e é em virtude do facto de estar já sempre exposto no aberto, isto é, do 
facto de ser, constitutivamente, no interior de um aberto, que o homem 
se pode comportar em relação a este ou àquele ente, desta ou daquela 
maneira. «A liberdade é (…) a entrega à desocultação do ente enquan-
to tal. O próprio desvelamento é conservado no confiar-se ek-sistente, 
através do qual a abertura do aberto, o “aí”, é aquilo que é.»55 Ora, se, 
pela liberdade, o “aí”, é aquilo que é, e se, segundo o passo acima ci-
tado56, a liberdade só perfaz a essência da verdade porque ela mesma 
recebe a sua essência da “única verdade essencial”, e se, como já refe-
rimos, a liberdade possibilita a verdade ôntica, a liberdade afigura-se, 
então, como “mediadora” entre a verdade ôntica e esta outra “única 
verdade essencial”. Se a verdade do ente supõe a verdade do ser, e se 
a primeira e a segunda dizem respectivamente respeito ao ente no seu 
ser e ao ser do ente, e se o ser é sempre o ser do ente, então este “aí”, a 

51.  Heidegger 1995: 35
52.  Heidegger 1995: 35
53.  Heidegger 1995: 37
54.  Heidegger 1995: 37, «O deixar-ser, isto é, a liberdade, é, em si mesma, exposição, é ek-sistente»
55.  Heidegger 1995: 37
56.  Citação correspondente à nota 50.
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abertura do aberto, deve ser, de algum modo, o lugar onde a mediação 
de ambas se concretiza. A liberdade permite que o ser tenha um “aí” 
onde se manifesta; tal manifestação pode somente acontecer e ser aco-
lhida num tal lugar “andrógino” entre o ente e o ser: Da-sein, o ente de 
constituição ôntico-ontológica. É justamente a já referida não identida-
de entre o Dasein e o homem que nos permite compreender, através da 
seguinte afirmação do autor, de que modo a liberdade dispõe efectiva-
mente do homem como sua propriedade:  «Mas se o ser-aí ek-sistente, 
como deixar-ser os entes, liberta o homem para a sua liberdade, na 
medida em que só ela lhe oferece a possibilidade (entes) de escolha e 
lhe impõe algo de necessário (entes), então não é o capricho humano 
que dispõe da liberdade.»57 Que quer isto dizer?

Que a liberdade, que o Dasein ek-sistente e desocultante, liberte 
o homem para a sua liberdade, que aquela disponha deste e que neste 
se estabeleça estabelecendo-o, significa que esse “aí”, para o qual o 
homem é liberto e que lhe cabe “protagonizar”, não acontece pela ini-
ciativa humana, antes é o homem que, já sempre e em cada caso, “é” 
como tendo sido devolvido a si mesmo, isto é, entregue a si e posto 
perante esta entrega na efectiva apropriação das possibilidades que são 
as suas: a sua liberdade. O “sem-em-cada-caso-minha” de que já Sein 
und Zeit falava como determinação constitutiva da existência, a per-
tença a si como saber-se possibilidade, é aqui interpretada, não a partir 
da “posse”, mas do “recebimento”, não como um “ter”, mas como o 
“ter-de-ser um poder-ser”, como a incumbência de uma vigília, de uma 
guarda, do inalienável fardo de se ser testemunha. O homem não deci-
de ser livre, mas apenas protagoniza o “como” de uma liberdade que já 
sempre o tem e que dele já sempre dispõem e que o dispõe como lugar 
de revelação.58 A liberdade (positiva e negativa) entendida como livre-
-arbítrio, é algo de secundário, de subordinado, algo que somente cons-
titui a situacionalidade do existir humano porque este existir, como 
possibilidade que é, consiste justamente na libertação do homem para a 
sua liberdade, para o seu comportamento e para a sua relação com ente 
que se lhe manifesta. Do mesmo modo, na medida em que o homem 
57.  Heidegger 1995: 39
58.  A título de um parêntese, é curiosa a ressonância schellinguiana da concepção do homem como 
propriedade da liberdade. O autor das Investigações Filosóficas sobre a Essência da Liberdade Humana 
havia já pressentido que a liberdade, ao nível do humano, é o lugar da auto-revelação de Deus, a região de 
encontro com uma outra liberdade que no homem se pretende auto-apreender como tal, na medida em que 
o humano, essencialmente livre para o Bem e para Mal, pode, subordinando a tenebrosidade da sua von-
tade particular à luminosidade do entendimento que tudo almeja universalizar, participar e protagonizar a 
personalização histórica de Deus, consumando, pelo Bem, uma iniciativa que, por Amor, Deus realizou. 
O contexto metafísico que pressupõe o facto da revelação cristã está, porém, totalmente ausente em Hei-
degger. Se, no entanto, não será a noção schellinguiana de Ungrund uma possível ultrapassagem da meta-
física como ontoteologia, é o que aqui não poderemos discutir, guardando tal tema para futuros trabalhos.
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só é homem enquanto propriedade desta liberdade, i.e., somente como 
“aquele que foi ex-posto” ao aberto e que neste está entregue à sua pró-
pria liberdade, é que o homem é capaz de história. A referência ao ente 
enquanto tal, concedida pela libertação ek-stática do homem, é o que 
primeiramente fundamenta a história no sentido essencial da palavra 
— aquilo que habitualmente se designa como “história”, esse encadea-
mento de guerras, revoluções, crises e outras situações que aqui e ali 
tiveram lugar, são já algo de secundário, algo primordialmente possibi-
litado pelo carácter histórico do humano, sendo tal carácter fruto indis-
sociável da libertação ek-sistente mediante a qual o homem, ex-posto 
numa abertura historicamente situada, protagoniza, como entregue à 
“sua liberdade”, a história nos seus eventos particulares.

«Que o homem ek-siste significa agora: a história das possibilidades essenciais 
de uma humanidade histórica está-lhe reservada na desocultação do ente no seu 
todo. As decisões mais raras e mais simples da história procedem do modo como a 
essência originária da verdade acontece.»59

Para o nosso autor, a ek-sistência do homem histórico, o início da 
história ocidental, tem o seu começo no momento em que o primeiro 
pensador, deparando-se com a sua ex-posição ao ente enquanto tal e 
questionando-se acerca do que assim se lhe revela, pergunta por aqui-
lo que o ente é: aqui o ente enquanto tal e em totalidade descobre-se 
como φύσις, o eclodir emergente que traz à presença o ente presente 
(aufgehenden Anwesens).60 A história, primordialmente pensada, não 
é a história humana, mas o domínio concernente às possíveis aber-
turas epocais de compreensão do ente enquanto tal e em totalidade, 
aberturas às quais o homem, a elas estando ex-posto, está já sempre 
submetido na medida em que recebe delas a orientação que possibilita 
todo o comportamento humano com o ente. Deste modo, «o homem só 
ek-siste como propriedade desta liberdade e só desse modo é capaz de 
história.»61

Percorrido este caminho — da verdade predicativa como correc-
ção do enunciado à verdade ôntica manifesta no comportamento inten-
cional e, daqui, para a liberdade ek-stática como exposição à desocul-

59.  Heidegger 1995: 41
60.  Heidegger 1995: 39, «A desocultação inicial do ente no seu todo, a pergunta pelo ente enquanto tal 
e o início da história ocidental são a mesma coisa e pertencem a um mesmo “tempo”, que, não sendo ele 
próprio mensurável é o que inaugura o aberto, quer dizer, a abertura, para qualquer medida.»  Curiosa-
mente, apesar de implícita em vários momentos do escrito que vimos comentando, esta parece ser a única 
referência explícita à problemática do tempo.
61.  Heidegger 1995: 41
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tação do ente enquanto tal —, concluindo pela liberdade como essência 
da verdade, duas questões se revelam agora eminentes e é justamente 
acerca delas que nos debruçaremos na segunda parte deste nosso pe-
queno estudo. São elas:

(i) Se a liberdade, porque perfaz a possibilização interna da 
correcção do enunciado, deve valer como essência da ver-
dade, então, tal como a essência da verdade não se esgota 
nem origina na correcção do enunciado, tampouco se po-
derá esperar que a essência da não-verdade se esgote na 
incorrecção do enunciado.62

(ii) Se a essência da verdade é a liberdade, e se o homem ek-
-siste como propriedade desta liberdade (e não o inverso), 
então a essência da não-verdade não poderá dever-se sim-
plesmente à negligência ou desvario humanos.63

Deste modo, a subsequente «reflexão sobre a não-essência da ver-
dade [ou, sobre a essência da não-verdade],  não é apenas o posterior 
preenchimento de uma lacuna, mas sim o passo decisivo na colocação, 
de forma suficiente, da questão da essência da verdade.»64

2.   A essência da não-verdade

2.1. A finitude da liberdade e a sua relação com a 
não-verdade

As duas ideias com que fechámos a primeira parte do presente 
estudo constituem, não o término da investigação por Heidegger em-
preendida no escrito a que nos vimos reportando, mas sim o seu ver-
dadeiro ponto de partida. Não quer isto dizer que aquilo que até agora 
foi referido seja mera introdução; poder-se-á dizer, porém, que são jus-
tamente os capítulos que agora abordaremos que contêm os inéditos 
desenvolvimentos que, a nosso ver, abrem caminho à “viragem” e ao 
pensamento que dela floresceu, já que muitas das ideias até agora por 

62.  Heidegger 1995: 41, «Se a essência da verdade não se esgota na correcção do enunciado, então a não-
-verdade também não pode ser equiparada à não-correcção do juízo.»
63.  Heidegger 1995: 41, «(…), a não-essência da verdade também não pode resultar apenas, de modo 
secundário, da mera impotência e negligência do homem. A não-verdade tem, pelo contrario, que provir 
da essência da verdade.»
64.  Heidegger 1995: 41
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nós referidas na primeira parte deste pequeno trabalho haviam já sido, 
como dissemos, trabalhadas e minuciosamente explicitadas em escri-
tos anteriores a Vom Wesen der Wahrheit. Seria, contudo, excessivo se 
disséssemos que as ideias a que agora nos reportaremos nunca haviam 
sido intuídas por Heidegger antes de 1930 — a conferência Was ist 
Metaphysik?, proferida no ano de 1929 em Friburgo, já indiciava o 
pressentimento da impossibilidade de determinar o “Nada” que se ex-
periencia na angústia como “o outro” dos entes e que, assim, se mostra 
como o véu do ser —; mas cremos ser razoável afirmar que, até tal 
data, nunca a dimensão de não-verdade havia assumido a importância 
e primazia que lhe serão atribuídas nos capítulos sobre os quais agora 
nos debruçaremos.

Quando, no §44 de Sein und Zeit, o autor abordava as noções de 
verdade e não-verdade, fazia-o ali sob o ponto de vista do Dasein, isto 
é, sob o ponto de vista estrutural da compreensão do ser na qual se 
baseia a Ontologia Fundamental, pelo que se poderá dizer que a ver-
dade era aí tida como uma determinação do Dasein, algo indissociá-
vel da “abertura” (Erschlossenheit) que lhe é essencial. Perfazendo a 
condição ôntico-ontológica da manifestação, o Dasein era tido como 
o “primariamente verdadeiro”, já que dele depende o estar-descoberto 
do ente, sendo este último considerado “secundariamente verdadeiro”. 
De tal modo é a verdade aí associada ao Dasein, que o autor, referin-
do a autenticidade como o “modo-de-ser” da mais primordial mani-
festação da verdade, mostra entender esta última como a «verdade da 
existência».65 Já aí se sublinhava, porém, que, se o projecto (Entwurf), 
abrindo o horizonte em virtude do qual pode o ente ser des-coberto, 
permite que o Dasein “esteja” na verdade, também a facticidade do 
estar-lançado (Geworfenheit), que lhe é indissociável, permite que o 
Dasein “esteja”, equiprimoridalmente, na não-verdade.66 O “ser-no-
-mundo”, estrutura fundamental da existência, era ali caracterizada co-
-originariamente pela verdade e pela não-verdade, na medida em que 
ao cuidado (Sorge), que perfaz o seu sentido unitário, pertence, consti-
tutiva e indissociavelmente, existencialidade e facticidade, isto é, esse 
modo de ser enquanto projecto-lançado. Poder-se-á dizer que, em Sein 
und Zeit e nos escritos ainda inscritos no período da abordagem trans-
cendental, a dimensão de não-verdade que perpassa a existência fácti-
ca decorre da finitude estrutural da transcendência do Dasein. Embora 
esta ideia se mantenha em Vom Wesen der Wahrheit, entra em cena a 
anterioridade da não-verdade e a relação desta com a origem da factici-
dade. O que agora veremos nesta segunda parte do nosso trabalho não 

65.  Heidegger 2019: §44, b), (3)
66.  Heidegger 2019: §44, b), (4)
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nega, porém, o que Heidegger havia dito em 1927 e nos pequenos es-
critos elaborados até 1930: antes é empreendida uma subtil deslocação 
do foco da investigação que, embora realçando e aprofundando o peso 
de determinados aspectos, não apenas não contradiz a abordagem que 
anteriormente fora seguida, como deve ser compreendida a partir desta 
e esta, por sua vez, a partir daquela.67

Afirmámos, no final da primeira parte, que, se a essência da verda-
de não se identifica com, nem tem a sua origem na, correcção do enun-
ciado, então a essência da não-verdade tampouco se poderá esgotar 
na incorrecção do mesmo. Se, porém, a essência da verdade residisse 
na adequação entre o enunciado e aquilo a que este se reporta, esta-
ríamos perante uma noção de verdade que, estando cingida ao plano 
lógico e perfazendo-se como uma específica relação entre dois entes (o 
enunciado e a coisa), imediatamente sugeriria, com bastante clareza, a 
essência da não-verdade, dado que, sabida a exacta especificidade da 
relação entre a coisa e o enunciado em virtude da qual este último se 
diz verdadeiro, bastar-me-ia considerar a totalidade das possíveis rela-
ções lógicas entre um enunciado e aquilo a que este se reporta e negar, 
nesse conjunto, a relação de adequação ou conformidade, para obter 
todas as possíveis relações que o conceito de não-verdade em si inclui. 
Mas este não é o caso. Aliás, tal método não se coadunaria com o plano 
em que mergulhou a nossa investigação, tendo nós mostrado que a li-
berdade, segundo o nosso autor, é a condição, de teor ontológico, sem a 
qual nenhuma determinação ôntica seria possível. Ora, dado que “afir-
mação” e “negação” constituem modalidades judicativas aplicáveis a 
entes, torna-se claro que não poderemos esperar que pela simples nega-
ção da liberdade, sendo esta última a essência da verdade, se obtenha a 
essência da não-verdade. Tal seria o caso se entendêssemos a liberdade 
como livre-arbítrio, dado que este, como já tivemos oportunidade de 
referir, mais não é que um tipo de causalidade, uma relação entre en-
tes, pelo que, negando-o, obteríamos a ausência de livre-arbítrio, o que 
seria suficiente se tal fosse o que o nosso autor entende por liberdade. 
Como já se disse, não é tal coisa que está em cena. Terá o caminho que 
ser outro.

Já sabemos que Heidegger, referindo-se embora à sua investiga-
ção como sendo “sobre a essência da verdade”, não almeja alcançar, 
como a noção de “essência” primeiramente sugere, uma determina-

67.  Ideia que o autor deixa clara na célebre carta a William J. Richardson, onde diz, a propósito da distin-
ção por este último proposta entre “Heidegger I” (anterior à viragem) e “Heidegger II” (após a viragem), 
«The distinction you make between Heidegger I and II is justified only on the condition that this is kept 
constantly in mind: only by way of what [Heidegger] I has thought does one gain access to what is to-be-
-thought by [Heidegger] II. But the thought of [Heidegger] I becomes possible only if it is contained in 
[Heidegger] II.» (Richardson 2003: xii)
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ção conceptual, quiditativa, sob a qual poderia uma infinitude de casos 
particulares ser subsumida. Tampouco procura, como se disse, refutar 
a noção de conformidade como verdade do enunciado sobre a coisa 
— o itinerário que vimos seguindo apenas regride para as condições 
de possibilidade, e foi sob tal directiva que determinámos o fundamen-
to da possibilidade da correcção do enunciado como liberdade. Mas, 
quando o fizemos, alertámos também para o facto de que esta última, 
tal como por nós foi descrita, ao possibilitar o estar-descoberto do ente 
enquanto “tal” ou “tal” — a verdade ôntica cuja inteligibilidade possi-
bilita algo como um enunciado correcto —, possibilita, também, que 
este “enquanto tal” da mostração da coisa não seja “traduzido” pelo 
enunciado, pelo que a liberdade, como fundamento da possibilidade 
do enunciado correcto, é, com igual originariedade, o fundamento da 
possibilidade do enunciado incorrecto. Se a verdade e a não-verdade, 
inicialmente pensadas como correcção e incorrecção, têm uma e a mes-
mo coisa como fundamento da sua possibilidade, tal significa que este 
fundamento, que agora entendemos como a essência da verdade, terá 
que ser indissociável da essência da não-verdade. É justamente sobre 
tal indissociabilidade entre verdade e não-verdade que agora nos de-
bruçaremos.

Talvez que se nos não tenha ainda afigurado de que modo po-
dem verdade e não-verdade estar intimamente articuladas, justamente 
porque, até agora, a liberdade foi somente pensada como a condição 
de possibilidade do comportamento e, assim, da verdade ôntica, como 
a prévia libertação para um vínculo em virtude da qual o comporta-
mento está no aberto, i.e., ex-posto no aberto enquanto protagonizando 
a abertura deste aberto, desempenhando-se como uma possibilidade 
fáctica, sempre situacionalmente constrangida ao exercício de si como 
um excesso que se sabe a si entregue. Como tal, a liberdade, pensada 
como condição do comportamento, foi dita ek-stática e desocultante na 
medida em que se constitui como ex-posição ao desvelamento do ente; 
contudo, porque aí indagávamos acerca do fundamento da possibilida-
de da conformidade, a referência à liberdade como “deixar-ser o ente” 
significa precisamente essa já sempre “acontecida” libertação para um 
vínculo ao qual nos antecipadamente conformamos para que o ente 
revelado no comportamento seja para nós de tal maneira “significante” 
que nos “prenda”68 na sua inegável especificidade mostrativa, de modo 
a que tal especificidade se torne referência fundamental para qualquer 
enunciado. Tal era o fundamento da possibilidade da correção.

Quando referimos, na primeira parte, a relação entre o enquanto 
68.  À falta de melhor expressão, poder-se-á dizer que esta libertação para um vínculo, na medida em que 
possibilita a conformidade, faz do estar-descoberto do ente — usando uma expressão inglesa — “some-
thing binding”.
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existencial-hermenêutico e o enquanto apofântico, vimos que “como” 
a coisa se mostra, pode ou não ser “como” o enunciado a mostra. Mas 
independentemente da “determinidade” da mostração, nota-se a trans-
versalidade do carácter mostrativo em ambos os planos predicativo e 
antepredicativo e que é justamente aquilo que caracteriza o “paralelis-
mo” dos dois “enquantos” (o apofântico e o existencial-hermenêutico). 
Os planos apofântico-predicativo e ôntico-antepredicativo comungam 
desta índole revelatória, ainda que distintamente, na medida em que 
o primeiro e o segundo dizem respeito, respectivamente, ao “mostrar 
algo enquanto algo” e a “algo que de si se mostra enquanto algo”. O 
carácter desocultante, desvelante, do comportamento enquanto este é 
indissociável do estar-desencoberto do ente que perfaz, por sua vez, 
a verdade ôntica, supõe um outro desvelamento: não do ente no seu 
ser, mas aquele desvelamento ao qual o homem é já sempre como que 
ex-posto como livre para o revelado de um aberto. Assim, na estru-
tura apofântica do enunciado, na inteligibilidade da verdade ôntica e 
na liberdade ek-stática que deixa-ser o ente que se dá em presença, a 
verdade mostra-se como desvelamento. Mas de que maneira pode a li-
berdade — permitindo, como ex-posição no aberto, a “abertura” desse 
aberto (i.e., o “aí” como lugar da manifestação) e, assim, a ocorrência 
fáctica da diferença ontológica —, como pode a liberdade, dizíamos, 
ser de si, também e co-originariamente, um velamento? Como se arti-
culam, afinal verdade e não-verdade no seio da liberdade?

É no §5 do nosso texto que Heidegger inicia o esclarecimento des-
ta questão. Aí nos diz o autor que, como exposição ek-stática ao des-
velamento do ente enquanto tal, a liberdade deixa que o ente seja, pelo 
que “ser-livre para o que se revela num aberto”  significa ter sido ex-
-posto ao aberto, estar já protagonizando a abertura que permite ao ente 
aceder à manifestação. Esta ex-posição no aberto, possuindo o homem, 
já sempre sintonizou, antecipadamente, todo o comportamento huma-
no com o ente no seu todo.69 Todo o comportamento, na medida em 
que está já no aberto (die Offenständigkeit des Verhaltens), já sempre 
em tal aberto se encontra ex-posto e, como tal, entregue à possibilidade 
de se dirigir a este ou àquele ente de determinada maneira. Tal ex-
-posição, tendo sintonizado antecipadamente o comportamento com o 
ente no seu todo, permite e perpassa todas as possibilidades de compor-
tamento70, imerge o homem histórico no meio do ente, liberta-o para as 
possibilidades de um horizonte epocal em que toda e qualquer acção 
humana se encontra perpassada pela ressonância dessa sintonização 
69.  Heidegger 1995: 43, «Como entrega à desocultação do ente no seu todo e enquanto tal, a liberdade já 
sintonizou todo o comportamento com o ente no seu todo.»
70.  Heidegger 1995: 43, «Todo o comportamento em estado-de-aberto vibra no deixar-ser o ente, compor-
tando-se, em cada caso, em relação a este ou àquele ente.»
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em virtude da qual uma desocultação do ente enquanto tal garante ao 
homem a sua estadia no aberto:

«Todo o comportamento do homem histórico, quer ele o sinta ou não, quer o com-
preenda ou não, está em afinação [gestimmt] e, através desta afinação-afectiva 
[Stimmung], imerso no ente no seu todo.»71

Que desocultação sintonizante garante ao comportamento a sua 
imiscuição no meio do ente e a possibilidade de se dirigir a este ou 
àquele ente? Os termos que o autor aqui emprega para designar o 
“estar-afinado” ou a “afinação-afectiva” mediante a qual a liberdade 
já sempre sintonizou o comportamento intencional com o ente no seu 
todo, ex-pondo-o à protagonização histórica da desocultação do ente, 
são “Gestimmtheit”, “Stimmung”. Este último termo, empregue em 
Sein und Zeit para designar esse sentimento não-sensível que, desocul-
tando o “aí” no seu estar-lançado, pondo o Dasein face-a-face com a 
facticidade do seu ter-de-ser e revelando-lhe o “como” da constitutiva 
situacionalidade da existência, oculta o “de onde”, o “para onde” e 
o “para quê” do seu estar-lançado ao mesmo tempo que o refere ao 
mundo, a este submetendo-o e tornando possível o dirigir-se a algo.72 
Esta afinação-afectiva (Stimmung) surgia ali tematizada como associa-
da a um dos existenciários, estruturas que compõe a constituição exis-
tencial do “aí” e que, como momentos correlatos, eram ali descritos 
como equiprimordiais. Assim, aquilo a que acima nos referimos como 
“projecto-lançado”, dizendo respeito à existência fáctica, decorre jus-
tamente da equiprimordialidade entre Befindlichkeit e Verstehen, a ar-
ticulação entre estes sendo responsabilidade do terceiro existenciário, 
o Discurso (Rede).73 A razão pela qual aludimos ao lugar da afinação-
-afectiva em Sein und Zeit prende-se com dois pontos que nos parecem 
dignos de menção:

(i)  Nos escritos anteriores Vom Wesen der Wahrheit, embora 
haja a clara afirmação da equiprimordialidade entre o pro-
jecto e a afinação-afectiva, parece-nos haver uma maior 
preocupação por parte do autor em descrever a transcen-
dência em função do projecto de compreensão, na medida 
em que é neste que assenta a abertura horizontal da munda-
nidade na qual estão como que contidas as possibilidades 

71.  Heidegger 1995: 43
72.  Heidegger 2019: §29
73.  Heidegger 2019: §34
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pré-compreendidas que, num segundo momento podem 
ser explicitadas pela interpretação. Mesmo em 1929, Hei-
degger é claro quanto à sua intenção de fundar transcen-
dentalmente a intencionalidade na transcendência, sempre 
sublinhando, todavia, que a apropriação efectiva das pos-
sibilidades projectadas é indissociável de uma “limitação” 
ou “concreção” sem a qual o projecto seria mera intenção 
vazia. Deste modo, na fase da abordagem transcendental, 
ainda que a finitude seja imprescindível para a constitui-
ção da verdade ôntica, a inteligibilidade do ente manifesto 
em virtude da qual um enunciado se lhe pode conformar 
é primariamente atribuída à projecção. Cremos, por isso, 
que não é acidental que Heidegger opte agora por descre-
ver o modo como a liberdade sintoniza o  comportamento 
com o ente no seu todo mediante uma afinação-afectiva 
que, em Vom Wesen der Wahrheit, é descrita como «um 
estar-exposto ek-sistente ao ente no seu todo.»74 Não sur-
ge explícita referência ao projecto, pelo que se enfatiza a 
questão da facticidade, da exposição como um estar-lan-
çado que, de algum modo, parece ganhar primazia sobre 
o aspecto projectivo. Esta subtil deslocação concede-nos 
uma mais clara perspectiva a respeito da tese de que o 
homem, livre para o revelado de um aberto, “é” enquan-
to propriedade da liberdade que, mediante uma afinação-
-afectiva, o liberta para a sua liberdade.

(ii) Se a liberdade sintoniza o comportamento com o ente no 
seu todo mediante uma afinação-afectiva, se o comporta-
mento é totalmente perpassado por esta exposição sinto-
nizante, tal significa que a projecção que acima referimos, 
e que, na abordagem transcendental, perfazia o elemento 
de constituição da inteligibilidade do sentido, é agora su-
balternizada à exposição sintonizante que, de si própria, já 
constitui a abertura epocal em que o homem está lançado e 
que, por isso, já condiciona todas as possibilidades de uma 
humanidade histórica. Como propriedade da liberdade, o 
homem está entregue a si enquanto protagonista da consu-
mação de um sentido que ele não cria, mas ao qual apenas 
co-responde. A questão da origem da facticidade começa a 
ganhar mais sólidos contornos. Uma formulação mais la-
pidada desta ideia mostra-se, aliás, quando, em Brief über 
den Humanismus, Heidegger refere que o projecto, segun-

74.  Heidegger 1995: 43
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do o pensamento após a “viragem”, deve ser entendido 
como o «contra-lance» (Gegenwurf) do ser.

Como pode, afinal, ocorrer, pela liberdade — tendo esta um pa-
pel crucial quanto à possibilidade do desvelamento do ente na medida 
em que sintoniza o comportamento com o ente no seu todo através da 
afinação-afectiva —, o velamento? É que o «estar-revelado do ente no 
seu todo»75 (die Offenbarkeit des Seienden im Ganzen) não equivale à 
soma dos entes já desvelados, tampouco se deixa determinar pelo ente 
acabado de revelar. Aliás,

«(…) é justamente aí onde, para o homem, o ente é menos conhecido e quase não é 
reconhecido pela ciência, ou é-o apenas de forma rudimentar, que o estar-revelado 
do ente no seu todo pode dominar [walten] de forma mais essencial, (…)»76

O comportamento intencional, a relacionalidade do seu “dirigir-
-se-a”, sempre se atém, como dissemos, ao ente que se dá em presença. 
É no plano da verdade ôntica que tem lugar qualquer tematização, e é 
em virtude da ex-posição ek-sistente que o homem, livre para o que se 
revela no aberto ao qual foi ex-posto, se pode dirigir ao ente e libertá-lo 
da sua ocultação. Contudo, a revelação do ente no seu todo, ocorren-
do pela libertação do homem para a sua liberdade, não consiste numa 
“apreensão” deste “no seu todo”, como se tal revelação fosse ôntica e 
decorrente de um comportamento, na medida em que este último per-
faz esse “estar-diante” do ente intencionado e em relação com ele. De 
modo algum pode este “no seu todo” surgir aí diante, dar-se em pre-
sença ou ser tematizado, e isto porque é justamente este “no seu todo” 
que possibilita qualquer comportamento e qualquer tematização. A 
condição para qualquer tematização não pode ser tematizada; e se algo 
é tematizado, então aquilo que permite tal tematização dever-se-á ter 
ocultado. Neste sentido, se a liberdade é a essência da verdade enquan-
to fundamenta a possibilidade da correcção do enunciado, e se tal cor-
recção pressupõe a tematização do ente manifesto no comportamento 
intencional, começa a tornar-se claro que a possibilização efectiva da 
correcção do enunciado ocorre concomitantemente com a ocultação do 
ente no seu todo. Tal é o que se lê na seguinte passagem:

«Mas este “no seu todo”, (…), aparece como o que não se pode avaliar nem con-
ceber. Nunca se deixa conceber a partir do ente acabado de revelar, pertença ele à 

75.  Heidegger 1995: 43
76.  Heidegger 1995: 43
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natureza ou à história. Apesar de a tudo conferir permanentemente o acordo, per-
manece como o indeterminado, o indeterminável e coincide, geralmente, também, 
com o que é mais corrente e menos pensado. Todavia, isto que confere o acordo 
não é um nada, mas uma ocultação do ente no seu todo. Justamente na medida em 
que o deixar-ser, no comportamento particular, deixa sempre ser o ente em relação 
ao qual se comporta e, desse modo, o desoculta, oculta o ente no seu todo.»77

A liberdade ek-sistente, o desocultante deixar-ser o ente, sempre 
se “exercendo” num comportamento que, embora antecipadamente 
sintonizado com o ente no seu todo, se dirige a este ou àquele ente, 
é, indissociável e simultaneamente, a ocorrência de uma ocultação do 
ente no seu todo. «Na liberdade ek-sistente do ser-aí, acontece a oculta-
ção do ente no seu todo, é o velamento.»78 A abertura do aberto, o “aí” 
da manifestação, é o lugar onde os entes vêm à presença e se revelam 
no seu ser — vemos através dela, não a vemos a ela. A liberdade ek-
-sistente, permitindo a abertura do aberto pela ex-posição ao ente no 
seu todo, abre o possível acesso à manifestação do ente. Mas o “no 
seu todo” não se presentifica, isto é, permitindo que me detenha na 
presença do ente presente, permanece oculto, ausente enquanto não-
-presente, mas, no entanto, sempre garantindo, pela sua ausência, a 
invisível transparência do ente presente.

Pela liberdade, que é a essência da verdade, a possibilização da 
verdade ôntica e antepredicativa — somente na base da qual se tor-
na possível a verdade predicativa —, acontece, indissociavelmente, a 
ocultação do ente no seu todo: tal já nos mostra a íntima relação entre 
verdade e não-verdade, entendidas como desvelamento e velamento. 
Mas esta indissociabilidade entre ambas — que não “é”, mas que “ocor-
re” — será ainda pelo autor perscrutada a um mais profundo nível, pois 
que, como já na primeira parte havíamos antecipado mediante uma 
citação79, a liberdade só é a essência da verdade porquanto “recebe” a 
sua própria essência da «única verdade essencial». Veremos agora um 
subtil adensamento da primazia do velamento sobre o desvelamento 
e, concomitantemente, a indicação do primeiro como concedente do 
segundo. A verdade será pensada como “segunda” em relação à não-
-verdade, a questão sobre a essência da verdade já não se cingirá ape-
nas à liberdade e ao velamento que com esta se dá indissociavelmente, 
de tal modo que o autor reduz, curiosamente, nos capítulos que agora 
abordaremos, o uso da expressão “verdade e não-verdade” em prol da 
expressão “essência e não-essência da verdade”, o que, mais do que 

77.  Heidegger 1995: 45
78.  Heidegger 1995: 45
79.  Nota nº51
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mera reiteração da indissociabilidade entre verdade e não-verdade, en-
fatiza a intrínseca finitude da ocorrência da «única verdade essencial».

2.2. O mistério (das Geheimnis)

Os capítulos sexto e sétimo, a que agora nos reportaremos, estão 
interiormente conectados e devem, por isso, ser compreendidos na sua 
relação, na medida em que o que neles é tratado não constitui dois te-
mas, mas um e o mesmo, embora sob diferentes “modalidades”, o que 
se tornará claro mais abaixo. Seguiremos, porém, a divisão capitular 
proposta pelo autor, tratando cada capítulo separadamente. O §6, sobre 
o qual nos debruçaremos agora, move-se na direcção da perscrutação 
do velamento e mostrará, como já se referiu, a “anterioridade” do mes-
mo em relação à libertação ek-stática do Dasein e, por consequência, a 
subalternização da segunda em prol do primeiro, bem como a precarie-
dade da segunda enquanto “dominada” pelo primeiro.

O §6 principia-se abruptamente: «O velamento nega à ἀλήθεια a 
desocultação, não a deixando sequer como στέρησις (privação), mas 
conserva-lhe o que tem de mais próprio como propriedade.»80 A pala-
vra ἀλήθεια — “desocultação” ou “desvelamento” —, bem como o que 
aqui cremos que por ela é indicado, é constituída pelo “ἀ-” privativo 
e por uma entre as várias derivações do termo “λήθη” que, em geral, 
significa “oblívio”, “esquecimento” e, por associação, “ocultamento”. 
Neste sentido, se “ἀ-λήθεια” significa, na sua acepção literal, “des-
-ocultação” ou “des-velamento”, e se, segundo a afirmação que acabá-
mos de citar, o velamento nega à ἀλήθεια a desocultação (o desvela-
mento), repara-se que o que se enfatiza é uma ocorrência duplamente 
negativa: se a ἀλήθεια, como desocultação, ocorre como negação (“ἀ-
”) da ocultação (λήθη) e, assim, como eclosão, então o “velamento” — 
que, segundo o autor, nega à ἀλήθεια a desocultação — ocorre como 
negação do desvelamento e, assim, como retracção. Mas repare-se que 
o que o autor aqui nos diz ser negado não é a ἀλήθεια: «O velamento 
nega à ἀλήθεια a desocultação». A negação da desocultação não é a 
“negação” da ἀλήθεια entendida como “negação da ocultação” — o 
que deixaria esta última como στέρησις (privação) —, ou seja, não se 
trata da “des-desocultação”, ou da “ἀ-ἀλήθεια”, mas sim da negação da 
desocultação da ἀλήθεια, isto é, da ocultação da própria desocultação, 
pelo que o “mais próprio” da ἀλήθεια é o seu próprio “estar-oculta”. 
Quer isto dizer que o “mais próprio” da ἀλήθεια assenta no facto de 
ela mesma, como desocultação, permanecer velada, isto é, retirada em 

80.  Heidegger 1995: 47
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prol do que, a partir dela, se presentifica: a saída da ausência, enquanto 
tal, ausenta-se. O que é o mais “próprio” da ἀλήθεια? Que ela, como 
desocultação, nunca se desoculta. A negação da desocultação não é a 
negação do que se desoculta, mas a negação da desocultação da pró-
pria desocultação, o que significa que o “mais próprio” da ἀλήθεια é 
facto de ela, enquanto tal, permanecer oculta — o intrínseco retiro da 
clareira.81

A já antecipada anterioridade da não-verdade em relação à pró-
pria liberdade como essência da verdade adensa-se, agora, quando o 
autor afirma expressamente que o velamento do ente no seu todo não 
se esgota na finitude da liberdade, sendo esta, aliás, uma consequência 
da anterioridade e predominância da não-verdade. Lembremo-nos de 
que uma das marcas de tal finitude consiste na concomitância entre 
desvelamento (do ente) e velamento (do ente no seu todo) que ocor-
re pelo deixar-ser (pela liberdade), na medida em que este possibilita 
que o comportamento particular se dirija a este ou àquele ente; diz-nos 
agora o autor que o velamento, longe de se restringir ao que resulta da 
permanente incompletude e parcialidade do conhecimento humano e, 
por isso, longe de somente se fazer sentir como consequência ou como 
limite ainda não ultrapassado82,

«O velamento do ente no seu todo, a não-verdade autêntica, é mais antigo do 
que qualquer revelação deste ou daquele ente. É mais antigo ainda que o próprio 
deixar-ser que, desocultando, se detém já velado e se comporta em relação ao 
ocultamento.»83

O que é este “mais antigo”, este mais “velho” do que a própria 

81.  Apesar de esta nos parecer ser a interpretação mais acertada segundo o contexto deste escrito glo-
balmente considerado, admitimos que uma outra leitura — que cremos não contradizer a nossa, mas que 
certamente enfatiza um distinto aspecto —, seja possível. Segundo esta leitura alternativa, aquilo que 
a ἀ-λήθεια, como des-ocultação (i.e., como negação da ocultação), conserva de “mais próprio” ao ser 
negada, é justamente a negação da negação, ocorrência transitiva da dinâmica de reciprocidade entre 
a entrada-em-presença e saída-para-a-ausência, entre eclosão e retracção. A negação da des-ocultação 
(ἀλήθεια), como negação da negação, poderia interpretar o “mais próprio” da ἀλήθεια como ocorrência, 
movimento temporal. A negação da desocultação seria, então, a “des-desocultação”, relevando que eclosão 
e retracção, entrada-em-presença (como negação do estar-ausente) e saída-para-a-ausência (como negação 
do estar-presente) dão-se segundo esta ocorrência duplamente negativa que, se compreendida de modo 
transitivo, revela o “mais próprio” da ἀλήθεια como temporalização. Referimos esta leitura alternativa em 
nota de rodapé porque, embora sabida a transversal presença da problemática do tempo na obra de Heide-
gger, tal problemática não se encontra explicitamente referida em Vom Wesen der Wahrheit, excepto, como 
já dissemos numa outra nota, nos capítulos que abordaremos na terceira parte deste trabalho.
82.  Heidegger 1995: 47, «O velamento do ente no seu todo não se faz sentir posteriormente, como conse-
quência do conhecimento sempre parcial do ente.»
83.  Heidegger 1995: 47



Pedro Maia de Carvalho160

liberdade e do que, mediante ela, se desoculta? Já por várias vezes se 
referiu a passagem, por nós citada84, em que o autor nos diz que a liber-
dade só é a essência da verdade em virtude da sua proveniência a partir 
da “única verdade essencial”. Se, agora, nos é dito que o velamento 
do ente no seu todo, ainda que concomitante com o desvelamento do 
ente, não se restringe à finitude da liberdade e à parcialidade do saber 
que dela pode resultar, mas que é ainda mais antigo que a própria li-
berdade, então vê-se que a proveniência desta última é a já retirada 
origem, a noite mais antiga, para sempre inacessível ao que dela brota: 
o mistério, “das Geheimnis”. Cremos, por isso, que, se a “única verda-
de essencial” for a verdade do ser — o que faz sentido, dado que se a 
liberdade possibilita o comportamento e, assim, a verdade ôntica, então 
o seu estatuto mediador só pode ser entre esta última e a verdade do ser 
—, e se a verdade do ser for pensada como ἀλήθεια, então, de acordo 
com o que acima se disse, o “mais próprio” da ἀλήθεια — que disse-
mos ser o facto de ela, a desocultação enquanto tal, sempre permanecer 
oculta — é o mistério. Uma maneira de apoiar esta leitura reside na 
análise etimológica do termo “Geheimnis”.

É bem sabida a cautela e minuciosidade com que Heidegger pro-
cede à elaboração dos seus termos-chave, pelo que é de esperar que tal 
se verifique também aqui. Repare-se que a tradução de “Geheimnis” 
por “mistério” ou “enigma”, embora seja regularmente empregue e es-
teja, geralmente, patente nos dicionários, é incapaz de dizer “Geheim-
nis” em toda a sua riqueza etimológica que aqui cremos ser da maior 
importância, desde logo pelo facto do autor não ter em vista um qual-
quer mistério, como que um segredo por descobrir ou um qualquer 
enigma ainda por resolver. “Ge-heim-nis” procura exprimir o movi-
mento (-nis) do que se recolhe (Ge-) na sua morada (-heim-)85, pelo 
que, assim interpretada, a palavra indica a dimensão de velamento que 
“circunda” e “domina”86 o “aí” da manifestação, sugere a já retirada 
origem que se subtrai em simultâneo com a libertação do homem para 
a sua liberdade, i.e., com a ex-posição no aberto em virtude da qual é 
o homem livre para o que se revela nesse aberto. Deste modo, o mis-
tério, que aqui é considerado a partir da já constituída facticidade da 
existência, mostra-se como o já acontecido recolhimento que perpassa 
o carácter enigmático de se estar-lançado como sustendo o “aí”, a aber-
tura do aberto, “por de trás” do qual o homem não pode lançar olhar. 
A inescapável situacionalidade da existência na qual o homem prota-
goniza, como ser de possibilidade, a abertura em que está lançado, é, 
84.  Citação correspondente à nota 51
85.  Arjakovsky 2013: «Secret»
86.  Heidegger 1995: 47, «(…) o mistério (a ocultação do velado) enquanto tal domina [durchwaltet] o 
ser-aí do homem.»
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aliás, passível de ser considerada a três níveis: primeiro, e ao nível da 
presente situação em que o homem a si mesmo se encontra entregue, 
são sempre “estas” e não “outras” possibilidades que estão em jogo, 
segundo a especificidade da situação; por outro lado, e ao nível da ip-
seidade, a existência individual do homem é sempre a sua na medida 
em que, para ele, é o seu ser que está, sempre e em cada caso, para si 
mesmo em questão, pelo que nunca experimenta o existir de outros 
homens, embora sempre exista com eles; finalmente, a um nível mais 
fundamental, a abertura epocal em que o homem se encontra lançado, a 
afinação-afectiva mediante a qual todo o seu comportamento foi já an-
tecipadamente sintonizado com o ente no seu todo de uma determina-
da maneira, impede-lhe toda a compreensão cabal do habitar histórico 
noutras aberturas epocais, seja ela, por exemplo, a dos gregos ou a dos 
medievais. É que a clareira do aberto em que habita uma humanidade 
histórica, tendo dis-posto esta última segundo uma compreensão geral 
que caracteriza um âmbito epocal, retira-se, não se deixa compreender 
porquanto constitui a própria apropriação de toda a possível compreen-
são de um mundo histórico à “região de sentido” que o estrutura. A 
origem da facticidade permanece inexoravelmente subtraída do “aí” 
histórico, impossível de explicar ou determinar, e tal impossibilidade 
é indissociável da efectiva transparência de uma abertura epocal cujo 
sentido não é pelo homem constituído, mas que o possui como seu lu-
gar de revelação. A clareira em que todo o comportamento se encontra 
é esse praesuppositum primum que nos já tem e ao qual nunca nos 
poderemos directamente referir, porquanto já pressuposto na intenção 
de o referir. É aqui que Heidegger torna clara não apenas a anteriori-
dade do velamento, como indica ainda, embora de maneira ainda não 
inteiramente explícita, o seu carácter originário e originante, na medida 
em que o mistério, a não-verdade autêntica que agora é referida como 
a não-essência da verdade, «é, aqui, a essência em tal sentido já de 
antemão essenciante [vor-wesende Wesen].»87 Tal é o que se reforça 
quando, poucas linhas abaixo da afirmação que acabámos de citar, nos 
diz o autor que «o “não-” da não-essência originária da verdade como 
não-verdade indica o âmbito ainda não experimentado da verdade do 
ser (e não somente do ente).»88

No entanto, porque a ἀλήθεια, a clareira enquanto tal, já sempre 
se retirou perante a facticidade do “aí” que o homem protagoniza, e 
porque este último é sempre lançado e, assim, nunca autor de si mesmo 
e somente entregue a si mesmo, quando, pela libertação ek-stática, o 
homem é ex-posto no aberto e se dirige, pelo comportamento, a este 
ou àquele ente e o desoculta ao mesmo tempo que oculta o ente no 
87.  Heidegger 1995: 47, «Não-essência é, aqui, a essência em tal sentido já de antemão essenciante.»
88.  Heidegger 1995: 49
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seu todo ao qual, porém, todo o comportamento se mantém sintoniza-
do, «acontece a ocultação aparecer como o que é velado em primeiro 
lugar.»89 Porque o comportamento, embora fundado na liberdade — 
e, por isso, sempre já em sintonia com o aberto no interior do qual 
se encontra —, se detém na presença do ente intencionado, a sua im-
prescindível referência ao ente no seu todo — estando este “no seu 
todo” sempre oculto no comportamento —, oculta-se a si mesma. A 
ocultação do ente no seu todo, em concomitância com a qual o com-
portamento desvela o ente, dissimula-se, subtrai-se sob a opacidade 
daquilo a que o homem se dirige no quotidiano e na realização dos 
seus afazeres, de tal modo que quanto mais profundamente se domici-
lia no que é corrente, mais profunda é a subtileza com que o mistério 
se dissimula e se esvanece na obviedade do habitual. A propensão para 
tal adesão ao ôntico, esta proclividade para o alojamento na familiari-
dade do que nos é acessível e do que se nos mostra como já decidido 
e cabalmente compreendido, é uma queda dispersiva que de si mesma 
se olvida ao imiscuir-se na imediatez inquestionada do vulgar e previ-
sível. Inadvertidamente enredado naquilo em que se detém, o homem 
dá-se por satisfeito com aquilo que já domina, retém-se no terreno onde 
todos os trilhos foram já traçados e mapeados e, quando, por ventura, 
levanta o rosto em direcção à terra que não pisou ainda, fá-lo somente 
a partir das intenções e necessidades que já anteriormente tinha90, per-
dendo, assim, a gratificação na pergunta, crendo-se o possível detentor 
de qualquer resposta. Assim hospedado na segurança do costumário, 
o homem somente atende àquelas questões cujo carácter enigmático 
se mostra passível de ser resolvido, de tal modo que sempre enfrenta 
o desconhecido pressupondo a possibilidade de o reconduzir ao que 
previamente estava estabelecido, transformando a ocultação do ente no 
seu todo num simples limite que, embora ainda impeditivo, será, um 
dia, ultrapassado. Quando a ocultação é assim considerada, já o misté-
rio caiu no esquecimento.91

Mas o mistério obnubilado pelo esquecimento não é, porém, posto 
de lado e abandonado, mas, pelo contrário, «o esquecimento confere 
uma actualidade própria ao aparente desaparecimento do esquecido.»92 
89.  Heidegger 1995: 47
90.  Heidegger 1995: 49, «Também no que diz respeito às coisas mais importantes, o homem fica-se pelo 
que é acessível e dominável. E quando procura ampliar a manifestação do ente nos diversos domínios da 
sua actividade, modificá-la, voltar a apropriar-se e a assegurar-se dela, então fá-lo segundo indicações 
procedentes do círculo das intenções e necessidades correntes.»
91.  Heidegger 1995: 49, «Domiciliar-se nos assuntos correntes é, porém,, em si mesmo, não deixar que 
domine a ocultação do oculto. (…) Onde o velamento do ente no seu todo é apenas permitido como que 
sob a forma de um limite que se apresenta ocasionalmente, o ocultamento, como acontecimento funda-
mental, caiu no esquecimento.»
92.  Heidegger 1995: 49
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O mistério que se retrai no enevoamento do olvido, abandonando o 
homem histórico à ilusão do fáustico poder de que se crê detentor, dá 
lugar a uma cegueira que, estando de tal modo de si mesma desaperce-
bida, se acredita perante a mais nítida paisagem onde tudo ao homem 
se conforma, como um recreio que por ele aguarda. Avança, constrói, 
faz-se universal e eterna medida sem que jamais lhe ocorra questionar 
a proveniência de toda e qualquer medida, assim equivocando-se sobre 
a legitimidade e a certeza com que a si mesmo se faz medida.93 No des-
medido esquecimento que persiste no que é seguro e acessível, e que 
sempre toma base no comportamento humano que se fixa no ente — é 
justamente aí «que o ser-aí, não só ek-siste, mas, ao mesmo tempo, in-
-siste, quer dizer, permanece, teimando, naquilo que lhe oferece o ente, 
aberto como que por si mesmo e em si mesmo. Ek-sistente, o ser-aí é 
insistente.»94

2.3. A errância (der Irre)

A não-essência da verdade, ou a não-verdade autêntica enquanto 
mistério, pode, como já se antecipou, aprofundar-se, de tal modo que 
o homem se torna na inadvertida presa de um aprisionamento que ele 
não apenas não controla, mas que se adensa lado-a-lado com o adensa-
mento do sentimento de poderio e controlo sobre o ente. Esta condição, 
a que agora nos reportaremos, Heidegger designa de errância, passí-
vel de ser descrita de duas possíveis maneiras — que, aqui, designare-
mos como descrição negativa e descrição positiva —, embora estejam, 
como se verá, intimamente entrelaçadas. Negativamente descrita, a er-
rância consiste na condição decorrente do esquecimento do mistério; 
positivamente descrita, ela acontece como in-sistência no ente. Quan-
do, acima, nos referíamos ao mistério, à intrínseca subtracção própria 
da ἀλήθεια — que se retira ao clarear e que, por isso, se oculta em prol 
daquilo a que dá lugar —, insinuou-se a descrição negativa da errância, 
na medida em que o mistério, não-essência constitutiva da verdade, 
embora possibilitando que o homem habite no aberto em que foi ex-
posto, permite, também, que o homem, pela sua liberdade, se domicilie 
no ôntico e se afaste do mistério. Mas o esquecimento do mistério, que 
este último já de si mesmo propicia, consuma-se na in-sistência como 
possibilidade da ek-sistência, uma “perversão” da abertura própria da 
liberdade e que se caracteriza pelo seu fecho, pelo uso impróprio da luz 

93.  Heidegger 1995: 51, «Mede-se tanto pior a si mesmo quanto mais exclusivamente se toma a si mesmo, 
enquanto sujeito, como medida para todos os entes.»
94.  Heidegger 1995: 51
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em prol do que com ela se consegue produzir e do poder controlador 
que ela, se pervertida, pode ilusoriamente fornecer.

Antes de descrevermos o homem errante, o modo como ele a si 
mesmo se concebe e o que da errância pode decorrer, queremos, po-
rém, advertir para dois aspectos que, a nosso ver, não apenas são es-
senciais, como tendencialmente subestimados. Em primeiro lugar, a 
errância, ainda que por nós introdutoriamente descrita, na sua acepção 
positiva, como aquela in-sistência no ente que caracteriza uma “perver-
são” da vocação ontológica do homem, não deve ser entendida como 
uma falha ética ou moral, já que, como acima se disse, a fixação no 
ôntico deve-se apenas parcialmente às decisões humanas, porquanto 
é a liberdade que possui o homem e que o ex-põe ao desvelamento do 
ente, ocultando-lhe o ente no seu todo e, assim, abrindo-lhe a senda 
conducente ao alojamento na acessibilidade do familiar. Em segundo 
lugar e em continuidade com o que se disse, Heidegger é bastante claro 
quanto à íntima associação da errância à constituição do Dasein, o que 
nos indica que ela, mesmo que considerada como uma degeneração da 
autêntica não-essência da verdade95, não perfaz algo a que o homem se 
possa escapar inteira e definitivamente. Tal é que o autor explicitamen-
te afirma no início do segundo parágrafo do §7:

 «O homem erra. O homem não cai, uma primeira vez, na errância. Ele cai cons-
tantemente na errância porque, ek-sistente, in-siste e, portanto, está já na errância. 
A errância, na qual o homem cai, não é nunca aquilo que, simplesmente, surge 
diante do homem como um precipício, no qual, ocasionalmente, ele cai, mas, pelo 
contrário, pertence à constituição íntima do ser-aí, na qual o homem histórico se 
encontra inserido.»96

No mesmo sentido, diz-nos Heidegger que todo o comportamento 
que está no aberto, de acordo com a sua referência ao ente no seu todo, 
tem o seu próprio modo de errar.97 Tal é o que se confirma se, enten-
dendo a errância como a in-sistência da ek-sistência, atendermos à nota 
que o autor adicionou, na terceira edição de Vom Wesen der Wahrheit 
(1954), a uma passagem do já discutido §2, onde, a propósito da pro-
posição «O comportamento está aberto ao ente», acrescenta: «como 
in-sistente na clareira.» Se a liberdade ek-stática do Dasein, libertando 
o homem para a sua liberdade, o constrange a ser-livre para o revelado 
da abertura epocal na qual foi lançado, o homem apenas acede ao ser 

95.  Heidegger 1995: 53, «A errância é a contra-essência essencial da essência originária da verdade.»
96.  Heidegger 1995: 53
97.  Heidegger 1995: 55, «Cada comportamento, segundo o seu estado-de-aberto e a sua referência ao ente 
no seu todo, tem o seu modo próprio de errar.»
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por interposta pessoa do ente, dirigindo-se, “comportamentalmente”, 
a este ou àquele ente, pelo que, se sempre em comportamento, vê-se 
como o homem, simultaneamente, está em constante queda na errância 
segundo o modo como se dirige ao ente. O que agora abordaremos é a 
dupla possibilidade que o homem — já sempre lançado como entregue 
a si enquanto ser de possibilidade — enfrenta, tendo em conta que a 
errância, pertencendo à constituição íntima do Dasein, é algo de que 
ele nunca se exime por completo.

A essência da verdade, que inclui a sua não-essência98 e que do-
mina o Dasein histórico, mantém o homem na indigência da iminente 
“tentação” de se fixar na verdade ôntica e de olvidar o mistério99, mer-
gulhando e imergindo-se na agitação das preocupações do dia a dia, 
permanecendo na errância sem nunca dela se dar conta, absorto que 
está no círculo do que lhe é próximo e imediatamente exequível. O in-
-sistente afastamento do mistério em direcção ao ente, abre o reino do 
erro (Irrtum):

«O erro estende-se do desperdício, do engano e do equívoco habituais, até ao dis-
persar-se e perder-se nas atitudes e decisões essenciais. Todavia, aquilo que, ha-
bitualmente e também segundo o que ensina a filosofia, se considera como erro, a 
saber, a incorrecção do juízo e a falsidade do conhecimento, são apenas um género 
de erro e dos mais superficiais.»100

Assim desorientado sob a coacção da errância, vagueia o homem 
no meio dos entes e neles se distrai e dispersa e, desmemoriado da 
vocação que é a sua, insurge-se sobre o ente, intenta dominá-lo a partir 
das suas mundanas intenções, elaborando planos com vista à expo-
nenciação do ritmo da sua expansão e desenhando estratégias a fim de 
tudo trazer para o interior do acessível, banalizando-o e integrando-o 
de acordo com as suas necessidades, sempre medindo o ente de acordo 
com estas. Equivocado sobre si mesmo e porém certo de si mesmo, 
deambulando sem um rumo essencial porquanto ébrio no actual, con-
trói a sua torre de Babel e, crendo-se senhor do ente, faz deste um re-
servatório, admite o oculto somente como o acessível ao qual, porém, 

98.  Heidegger 1995: 55, «A ocultação do oculto [o mistério] e a errância pertencem à essência originária 
da verdade»
99.  Heidegger 1995: 55, «Porque a ek-sistência in-sistente do homem cai na errância e porque a errância, 
como desorientação, importuna sempre de uma determinada forma e é poderosa a partir deste importunar 
do mistério, embora, na verdade, como algo de esquecido, é que o homem está submetido, na existência 
do seu ser-aí, ao poder do mistério e, sobre tudo, ao carácter inoportuno da errância. Ele encontra-se na 
indigência da coacção devido a um e à outra. A plena essência da verdade, que inclui a sua própria não-
-essência, mantém o ser-aí, nesta constante mudança de um para a outra, na indigência.»
100.  Heidegger 1995: 55
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não acedeu ainda, acreditando embora que mais não há do que aquilo 
que já previa. No maior dos estádios deste delírio que de si não sabe, 
glorificando-se na certeza de ser a medida de todas as coisas, o homem 
faz-se centro do que é possível, vê-se como subjectividade imponente 
das suas próprias leis e como indisputável decisor do seu destino, assim 
perdendo de vista aquilo que é digno de ser questionado. Quando assim 
se concebe, quando assim se crê na posse das ferramentas para solu-
cionar todos os problemas, o pensar e a linguagem, os maiores dentre 
os seus dons, executam-se como força de domínio ordenador, pois que, 
tendo tudo homogeneizado à sua luz, pressupõe a actualidade de todas 
as coisas como algo de já dado e disponível, algo já aí à desimpedida 
disposição do pensar que tudo pressupõe como conformável à sua von-
tade ordenadora. Deste pensar que não pensa, mas que realiza, executa 
e impõe a sua ordem universal, surge a atitude calculista que não inten-
ta senão assegurar-se do que é certo agarrando-se ao já decidido, bana-
lizando-se a aderência a métodos de manipulação do ente em prol do 
alastramento do império da acessibilidade, lentamente convencendo-se 
da exatidão com que determina a inquestionabilidade de factos sobre 
os quais crê não haver senão pura objectividade. A desdivinização, o 
nivelamento a-cultural, a técnica e a idolatrização da historiologia, são 
exemplos do errante esquecimento em que o homem cai, relegando 
todo o verdadeiro questionamento para a futilidade e inutilidade pró-
prias daquilo em que nem um segundo vale a pena gastar.

O homem erra. Cai e cairá na errância como algo de que nunca se 
poderá desprender por absoluto, já que tal seria assumir como possível 
a supressão da sua finitude. Mas da errância não tem de decorrer o erro. 
Entregue a si e perante tal entrega, ainda que recorrentemente dela ol-
vidado, pode o homem aperceber-se da errância enquanto tal, assumir-
-se de modo autêntico na sua liberdade, aquiescer perante a pobreza 
que é a sua e caminhar, recordado do mistério, em direcção à aceitação 
do inevitável. Assim se encaminha para a anuência perante o mistério, 
no seio da errância experimentada enquanto tal.101

Quando assim procede, quando assim se apercebe do lugar que é o 
seu e se não olvida do poder do mistério na errância, compreendendo-o 
como não-essência essenciante e originária da verdade em virtude da 
qual ocorre a liberdade102, então «a pergunta pela essência da verdade 

101.  Heidegger 1995: 55, «A errância domina o homem na medida em que o desorienta. Mas, como de-
sorientação, a errância coopera, ao mesmo tempo, com a possibilidade que permite ao homem elevar-se, 
a partir da eksistência, de modo a não se deixar desorientar, sob a condição de ele próprio experimentar a 
errância e não se equivocar no mistério do ser-aí.»
102.  Heidegger 1995: 55, «A liberdade, compreendida a partir da ek-sistência insistente do ser-aí, é a es-
sência da verdade (no sentido da correcção da re-presentação), somente porque a própria liberdade procede 
da essência originária da verdade, do poder do mistério na errância.»
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é posta de forma mais originária. Então, descobre-se o fundamento do 
entrelaçamento da essência da verdade com a verdade da essência.»103 
Atender ao mistério a partir da errância é a colocação de uma questão: 
«que é o ente enquanto tal e no seu todo?»104

«Este questionar pensa a questão essencialmente desorientante e, por isso, ainda 
não dominada na sua ambiguidade, acerca do ser do ente. O pensar do ser, do qual 
esta questão procede originariamente, concebe-se a si mesmo, desde de Platão, 
como “filosofia”, e recebe, mais tarde, o nome de “metafísica”.»105

3.   Da essência da verdade à verdade da essência

3.1. A essência da verdade e a metafísica

Antes de nos debruçarmos sobre os últimos dois capítulos do es-
crito que vimos comentando, onde Heidegger conclui a sua reflexão 
meditando acerca do sentido global da mesma e da reviravolta na rela-
ção pensante com o ser para a qual ela nos encaminha, não queríamos 
deixar de dedicar algumas palavras à questão dialogal entre o pensar 
que Heidegger nos propõe e o pensar metafísico, focando-nos no que 
nesta diz respeito à problemática da verdade. Não é acidental a refe-
rência a Platão com que termina o §7 de Vom Wesen der Wahrheit, 
pelo que tentaremos desdobrá-la a fim de melhor compreender os dois 
capítulos que ainda não abordámos e, assim, realçar o âmbito sobre o 
qual se estende o questionamento que a investigação sobre a essência 
da verdade pretende levar a cabo.

Relembremo-nos de que foi brevemente discutida, no final da pri-
meira parte deste pequeno trabalho, a afirmação do autor segundo a 
qual a noção de conformidade, quando entendida como essência da 
verdade, parece ser independente da interpretação que se faça da essên-
cia de todos os entes106, tendo-se antes sublinhado que a possibilidade 
da estrutura relacional de conformidade entre Sachwahrheit e Satzwa-
hrheit não se restringe ao modo específico de fundamentação referente 
ao quadro teológico-criacionista onde o intelecto divino criador con-

103.  Heidegger 1995: 49
104.  Heidegger 1995: 55-57
105.  Heidegger 1995: 57
106.  Heidegger 1995: 21, «Surge a impressão de que esta determinação da essência da verdade permanece 
independente da interpretação da essência de todos os entes, que engloba, em cada caso, uma interpretação 
correspondente da essência do homem como suporte e realização do intellectus.»
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feria o critério de verdade e a garantia da possibilidade da conformi-
dade entre as coisas (tal como são verdadeiramente) e o conhecimento 
humano. A pergunta pela essência de todos os entes, seja qual for a 
resposta que se lhe dê, constitui a inquirição metafísica acerca do ser 
do ente proposta pela questão acerca do “ente enquanto ente”. Assim, 
a noção de conformidade, ainda que diferentemente configurada nes-
te ou naquele período histórico, atravessa, como essência da verdade, 
toda a história da metafísica ocidental. Deverá ter ocorrido algo no 
início dessa história, no seu questionamento inaugural, que motivou 
a perduração da determinação da essencia da verdade como confor-
midade até ao fim desta mesma história. Aquilo que está em questão 
parece-nos ser a índole representativa que a metafísica assumiu desde 
Platão: ao inquirir acerca do “ente enquanto tal e no seu todo”, a me-
tafísica pensa o ser a partir do ente e representa, por isso, o ser como 
“entidade” (Seiendheit) — i.e., como κοινόν (o comum), como γένος 
(género) — e o ente como ἕκαστον, instância particular, deste modo 
procurando representar a multiplicidade sob a unidade, a diferença sob 
a identidade. Não inquirindo acerca do ser enquanto tal e na sua ver-
dade, a esquecida diferença ontológica entre ser e ente degenera-se na 
distinção modal de aplicação ôntica entre essência e existência, e o ser 
é visto como o género cuja máxima universalidade o torna indefinível 
e, porque categorialmente indeterminado, equivalente ao nada. Porque 
entende a “entidade” (Seiendheit), a οὐσία, como suppositum e, assim, 
como fundamento do ente, recorre posteriormente, a fim de explicar 
a totalidade do ente, ao “ente mais ente” — i.e., ao ente que “mais é” 
segundo o modo como a “entidade” (Seiendheit) foi interpretada —, 
um Summum Ens cuja subsistência e auto-suficiência se determina pela 
inclusão da existência na sua essência, dele fazendo causa sui e causa 
prima, assim confluindo a ontologia com a teologia, confluência de que 
resulta a configuração ontoteológica da metafísica. Como é que este 
processo é posto em marcha pelo filósofo ateniense?

Quando Platão entra em cena no pensamento grego, o seu intuito 
consistia na obtenção de um referencial estável de verdade que permi-
tisse dar conta do relativismo sofístico — que, tendo reduzido a reali-
dade ao ponto de vista de cada homem, concebera o “saber” enquanto 
poder argumentativo — e, assim, lograr a obtenção de um conhecimen-
to irredutível à contingência opinativa da δόξα através da colocação do 
plano do saber na universalidade encontrada naquilo que permanece 
imutável na transitoriedade característica do domínio sensível: a de-
terminação inteligível que se instancia no aparecer sensível, o segundo 
somente sendo possível enquanto participando da primeira, o que rele-
va da anterioridade ontológica desta em relação àquele. Interpretando 
οὐσία — termo que significa, igualmente, substância e essência, am-
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bas as significações remetendo para a constância da presença — como 
ἰδέα, i.e., como a forma inteligível-arquetípica de que participam as 
suas instâncias de aparição sensível, e tomando a própria ἰδέα como 
apreensível pela intuição noética, o fundador da Academia conferia à 
noção de verdade uma inédita configuração. Num ensaio escrito um 
ano após a redacção de Vom Wesen der Wahrheit, intitulado Platons 
Lehre von der Wahrheit, Heidegger procura justamente destacar, me-
diante uma interpretação da célebre Alegoria da Caverna, a transfor-
mação que ocorre pela subordinação da noção de ἀλήθεια — que, de 
algum modo, permeava ainda a escuta pré-metafísica dos pensadores 
pré-socráticos — à noção de ἰδέα, subordinação essa que engendra a 
noção de verdade como ὀρθότης: a “visão adequada” ou “correcção 
do olhar”, na pressuposição da qual se tonou possível, por sua vez, a 
noção de παιδεία, a educação pela dialéctica que ali se tematiza sob a 
imagem do caminho que o prisioneiro liberto efectua, passando por 
vários níveis de desvelamento nos quais se lhe revela, de cada vez, 
algo de mais verdadeiro. A noção de desvelamento está aqui, de facto, 
ainda implicitamente presente, já não como essência da verdade, mas 
duplamente subordinada à noção de ἰδέα: primeiro, porque é com refe-
rência à ἰδέα que agora se determina quão desveladas se nos revelam 
as coisas; depois, porque a “visibilidade” própria da ἰδέα, na medida 
em que é passível de ser noeticamente intuída, é possibilitada pela ideia 
das ideias, a ideia suprema, o αγαθών, que, na Alegoria, é representado 
pela imagem do sol, luz que simultaneamente possibilita a visibilida-
de aspectual da ἰδέα e a visão noética que se lhe dirige, garantindo a 
transparência sobre a qual se funda a possibilidade da ὀρθότης como 
“correcção do olhar”.

É porque o pensamento que se inicia com Platão, ao perguntar 
por aquilo que o ente é, inquire acerca da verdade do ente, que pode 
a conformidade assumir um estatuto quase transversal em toda a me-
tafísica ocidental. Dizemos “quase” transversal porque o modo como 
a conformidade é entendida varia segundo o modo como é entendido 
o ente enquanto tal e no seu todo, o que justifica a pluralidade da sua 
formulação como ὀρθότης, ὁμοίωσις, rectitudo, adaequatio, certitudo, 
etc. Mas o que é de salientar na determinação platónica da essência da 
verdade são duas particularidades que viriam a ser determinantes para 
a posteridade e que aqui nos importa especialmente referir: por um 
lado, a inclusão do intelecto como elemento constitutivo da essência da 
verdade; por outro lado, a relegação da dimensão de não-verdade para 
o plano da contingência e, consequentemente, a apreensão do velamen-
to como mera deficiência do conhecimento. 

Porque pensa o ser a partir do ente, a metafísica “salta por cima” 
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da compreensão epocal do ser que já sempre condiciona o aparecer do 
ente e, porque parte inadvertidamente do ente já constituído, não pode 
compreender que a interpretação que faz do ser — seja como ἰδέα, 
ἐνέργεια, actualitas, objectividade, espírito ou matéria — é sempre 
historicamente condicionada, não reconhecendo, por isso, a dimensão 
de velamento que perpassa a situacionalidade em que o homem ek-sis-
te como lançado. Se, como dizia Kant, a metafísica é um teatro de dis-
putas infindáveis, tal deve-se ao facto de ela somente inquirir  acerca da 
verdade do ente, deixando inquestionado o carácter historial do próprio 
ser na sua verdade, que se destina de diferentes maneiras sem nunca se 
revelar por completo. Mas quando a metafísica se debruça sobre o ente 
presente e já constituído, o ser, como “entidade” (Seiendheit), resulta 
de uma abstracção de um κοινόν cuja inteligibilidade conceptual é a 
já pálida “retro-expressão” da pré-compreensão epocal primeiramente 
no interior da qual pôde o ente presentificar-se e ser, num segundo 
momento, considerado puramente enquanto ente. Mas justamente por-
que esta abertura epocal é ignorada, aquela sua “retro-expressão”, a 
“entidade” obtida, é pretensamente tida como eterna e universalmen-
te válida, tornando-se incompreensível para um pensador metafísico 
como é que um outro possa ter visto o ente de maneira radicalmente 
irreconciliável com a sua. E mesmo quando a metafísica pensa a histó-
ria, compreende-a mediante uma processualidade estruturalmente in-
teligível e, na maior parte dos casos, teleologicamente orientada, pelo 
que a parcialidade de cada momento histórico é apenas admitida como 
algo de superável justamente porque a negatividade temporal é desde 
logo tida como ascensionalmente direccionada.

Tal como a já discutida errância que, mais que mero fruto da ne-
gligência humana, se funda primordialmente na não-essência da ver-
dade como mistério, i.e., na ocultação da proporia clareira, também 
a história da metafísica, que não inclui a não-essência na essência da 
verdade, se pode considerar como que um episódio de errância que se 
não deve a qualquer falta de perspicácia por parte dos pensadores que 
nele participaram, mas ao modo como o próprio ser se lhes destinou 
e deles se apropriou de modo a fazer prevalecer os entes sobre o ser, 
fazendo daquele a referência do pensar. Este episódio de esquecimento 
do mistério medeia entre o início da história ocidental — que, para 
Heidegger, equivale à descoberta pré-socrática do ente em totalidade 
como φύσις — e um outro início, para o qual o pensamento heidegge-
riano nos prepara, em que a relação do ser com o homem é distinta-
mente experimentada. A fim de lograr essa transformação pensante, há 
que pensar o impensado na história da metafísica, há que recuar até ao 
pensamento pré-metafísico e repensar aquilo que nele, tendo perma-
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necido impronunciado, possibilitou o episódio que lhe sucedeu. Em 
questão está aquilo que Heraclito pressentiu, mas que não aprofundou, 
e que surge num seu célebre fragmento: «φύσις κρύπτεσθαι φιλεῖ».107

3.2. A verdade da essência e o pensamento do Ser

Chegamos agora ao momento de nos debruçarmos sobre os dois 
últimos capítulos de Vom Wesen der Wahrheit, onde Heidegger con-
clui a sua reflexão ensaiando uma resposta à sua inquirição acerca da 
essência da verdade. O segundo deste dois últimos capítulos, o nono, 
constitui como que um posfácio que o autor adicionou aquando da se-
gunda edição de 1949, o que nos dá uma mais lapidada formulação de 
algumas ideias já presentes no oitavo capítulo de que primeiro tratare-
mos, fornecendo algumas indicações acerca do caminho que o autor 
seguiu após a redacção do nosso texto. A fim de nos não precipitarmos 
na exposição de algumas ideias cuja formulação só mais tarde viria à 
luz, seguiremos a ordem capitular do opúsculo.

Porque o §8 contém o ponto-chave da reflexão sobre a essência da 
verdade, e dada a sua densidade e a ainda pouco lapidada semente do 
pensamento após a “viragem”, procuraremos comentar as passagens 
que nos parecem cruciais, citando-as integralmente quando tal se mos-
trar pertinente. É com uma concisa e crucial ideia que se principia este 
oitavo capítulo:

«No pensamento do ser vem à palavra a libertação do homem para a ek-sistência, 
libertação essa que é fundadora da história. Aquela palavra não é, somente, a “ex-
pressão” de uma opinião, mas, sempre e em cada caso, a bem protegida articulação 
do ente no seu todo.»108

A libertação do homem para a ek-sistência é, como vimos, a ocor-
rência que sintoniza todo o comportamento humano com o ente no seu 
todo, ex-pondo-o à protagonização de uma abertura epocal no interior 
do qual o homem se apropria efectivamente das possibilidades que são 
as suas e sobre as quais lhe cabe decidir. Mediante esta ocorrência que 
o refere ao ente no seu todo, o homem é capaz de história — a histori-
cidade do seu habitar advém desta iniciativa que lhe não é directamente 
acessível, mas que se retrai perante a região por si concedida. Primor-
dialmente concebida, a história humana é já o desdobramento de um 

107.  Heraclito, DK B123, [A phúsis adora esconder-se.]
108.  Heidegger 1995: 59
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sentido que, originariamente, nada tem de humano: o homem só é ho-
mem enquanto já possuído por este sentido, na medida em que é esta 
possessão, como prévia libertação para um vínculo, que lhe concede a 
livre relação com os entes à sua volta.109

No pensamento que Heidegger vem preparando, o pensar traz à 
palavra esta historial libertação do homem para a ek-sistência, resguar-
da a verdade do ente no seu todo, e isto na medida em que o pensar, 
já sempre fruto dessa mesma libertação, se deixa livremente apropriar 
por ela, não se detendo comportamentalmente no ente ou num conjunto 
de entes, esquecendo a ocultação do ente no seu todo, mas, recuando 
perante a onticidade em que cai errante e apercebendo-se de tal queda, 
relembra a ocultação do ente no seu todo, de modo a permitir que a li-
bertação sintonizante, a abertura ek-stática ao ente no seu todo em que 
todo o comportamento tem a sua morada, venha ela própria à palavra. 
Aqui o homem assume-se como o lugar onde a consumação daquilo 
que o dis-põe pode ter lugar; aqui ocorre como que a realização mais 
autêntica da liberdade, na medida em que o comportamento humano, 
por aquela sintonizado com o ente no seu todo, não deixa-ser apenas 
este ou aquele ente, mas recorda a abertura em que se hospeda, pensan-
do o ente em totalidade.

Mas, porque a essência da verdade como liberdade inclui a sua 
não-essência, e porque esta é, como atrás se disse, a essência já de 
antemão essenciante, o pensar, atendendo ao ente no seu todo e à ina-
lienável ocultação que o encobre e que se dissimula no errante esque-
cimento, chega à assunção de uma pobreza que, não se debruçando 
simplesmente no ente, tampouco pode esperar qualquer indicação 
“exterior”.110 Referindo a obra kantiana como a derradeira e fulcral vi-
ragem na metafísica ocidental, Heidegger diz-nos que o filósofo de 
Königsberg havia já pressentido esta indigência própria do pensar, ain-
da que tal pressentimento se houvesse desenvolvido, no quadro do seu 
idealismo transcendental, na assunção de que a filosofia, ao contrário 
das ciências, deve reposicionar-se ao nível da subjectividade para aí se 
exercer como impositora e conservadora das suas próprias leis.111 Para 
109.  Esta origem não-humana da história não deve ser tida como indicadora de uma acepção fatalista 
do destino. A iniciativa historial de destinação do ser (Geschick, Schickung) — que, em Vom Wesen der 
Wahrheit, ainda não surge explicitamente formulada — concede ao homem a sua estadia numa abertura 
epocal que não é por este constituída, mas na qual ele já sempre se encontra lançado e entregue a si enquan-
to decisor do “como” da possibilidade que o homem é. O homem é, aqui, apenas aquele que leva a cabo, 
aquele que consuma, o “lugar” onde a manifestação do ser tem lugar. 
110.  Heidegger 1995: 59, «No suave rigor e na rigorosa suavidade do seu deixar-ser o ente enquanto tal e 
no seu todo, a filosofia chega a uma questão que não se detém somente no ente, mas que também não pode 
admitir nenhuma autoridade exterior.»
111.  Heidegger 1995: 61, «(…) Kant, cuja obra introduz a derradeira viragem na metafísica ocidental, 
olha para um âmbito que só podia conceber, de acordo com a sua posição metafísica fundada, na subjecti-
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o nosso autor, porém, mais profunda é a pobreza do pensar, este não 
se exercendo como conservador de leis, mas que, pelo contrário, é ele 
mesmo “exercido” e conservado através da verdade daquilo de que as 
suas leis são leis:

«Se, no entanto, a filosofia realiza a sua essência (…) como “conservadora das suas 
próprias leis”, ou se ela não será apenas mantida e determinada na sua conservação 
através da verdade daquilo de que as suas leis são leis, tal decide-se pelo carácter 
inicial com que a essência originária da verdade se torna essencial para o questio-
nar pensante.»112

De que maneira é a própria filosofia determinada e mantida, naqui-
lo que ela é, não pela imposição e conservação das suas leis, mas me-
diante «a verdade daquilo de que as suas leis são leis»? De que modo 
está o reconhecimento, por parte do pensar, desta sua subalternização 
a uma verdade que o determina e conserva, associada com a originali-
dade com que o próprio pensar se questiona acerca da «essência origi-
nária da verdade»? Como é que a senda percorrida em Vom Wesen der 
Wahrheit nos encaminha à consideração desta «essência originária da 
verdade» e ao reconhecimento que o pensar é por ela mantido e conser-
vado como aquilo que ele é? Tivemos ocasião de citar o autor quando 
este nos diz que a liberdade perfaz a essência da verdade somente por-
que “procedente” da «única verdade essencial»113; aludiu-se, também, 
para a anterioridade da não-essência da verdade como a essência já de 
antemão essenciante114 e disse-se que a consideração de tal anteriorida-
de nos remete para um âmbito inquestionado da verdade do ser.115 Ora, 
diz-nos o autor que a recondução da possibilidade interna da correcção 
do enunciado à liberdade ek-stática como seu fundamento, bem como 
a compreensão deste fundamento como tendo a sua oculta origem no 
velamento, nos impele questionar se a pergunta sobre a essência da 
verdade não deverá tornar-se, antes de mais, na pergunta sobre a ver-
dade da essência. «Mas, através do conceito de “essência”, a filosofia 
pensa o ser.»116 A nossa língua portuguesa não nos permite dar a ver o 
uso que Heidegger faz da linguagem ao usar a expressão «Wahrheit des 
Wesens» — quando o autor nos diz que, com o conceito de “essência”, 

vidade, a partir dela própria, e que tinha de conceber como conservação das suas próprias leis.»
112.  Heidegger 1995: 61
113.  Citação correspondente à nota 51
114.  Citação correspondente à nota 89
115.  Citação correspondente à nota 90
116.  Heidegger 1995: 61
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a filosofia pensa o “ser”, parece-nos que se intenta relevar a acção ver-
bal de “Wesen” e, assim, a dinâmica temporalizante da verdade do ser, 
a ocorrência do desvelamento do velamento, o evento da libertação do 
homem para a ek-sistência que, como sua origem, permanece subtraída 
em prol do que se origina. Acontecimento da clareira que se retira, a 
verdade da essência, origem historial da facticidade epocal, é, diz-nos 
Heidegger,

«(…) o Único, que a si mesmo se oculta [das sich verbergende Einzige], da única 
história da desocultação do “sentido” daquilo a que chamamos ser e que, desde há 
muito, estamos habituados a pensar apenas como o ente no seu todo.»117

Aqui se vê que o autor se distancia do pensamento metafísico, ao 
afirmar explicitamente que o “ser”, habitualmente pensado pela tradi-
ção como o ente em totalidade, deve agora ser questionado quanto à 
sua verdade, verdade essa que teve de permanecer inquestionada na 
metafísica desde logo devido ao questionamento que lhe é próprio, i.e., 
pela sua inquirição acerca do ser do ente que, como dissemos, privile-
gia o ente e pensa o ser a partir dele, olvidando a diferença entre ser e 
ente que, como tal, permaneceu oculta do pensar que somente se dirige 
ao ente e à intenção de o representar na sua verdade. A meditação acer-
ca do impensado na metafísica, este «sich verbergende Einzige», não 
apenas nos permite ultrapassá-la enquanto indagação acerca do ente, 
como nos urge ao abandono da usual ideia, ela própria metafísica, de 
que a sua história mais não é que um emaranhado de teses e antíteses 
cujo conflito perfaz a busca humana por uma qualquer verdade absolu-
ta, impelindo-nos a reconduzir os seus distintos períodos à sua eterna 
morada, como os rostos históricos por detrás dos quais este Único per-
manece dissimulado.

3.3. O abrigo libertador no coração da ἀλήθεια

As ideias que acima procurámos expor surgem, como dissemos, 
mais lapidadas no nono capítulo que o autor adicionou ao texto em 
1949. Embora mais concisas, as formulações com que Heidegger agora 
desenha o núcleo deste opúsculo facilitam-nos a compreensão do que 
acima foi dito e do modo como a reflexão empreendida em Vom Wesen 
der Wahrheit constitui o ponto de viragem no pensamento do nosso 
autor.

117.  Heidegger 1995: 61
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Vimos que a pergunta pela essência da verdade nos conduz ao 
levantamento da pergunta pela verdade da essência. Tal conclusão não 
pretende despertar algum tipo de paradoxo nem tampouco perfaz um 
simples jogo de palavras: aquelas duas questões entendem “essência” 
e “verdade” de modos absolutamente distintos. A pergunta pela essên-
cia da verdade, entende aqui “essência” como quidditas (“washeit”) 
e “verdade” como uma característica do conhecimento, pelo que in-
daga acerca daquilo que caracteriza todo o conhecimento verdadeiro; 
a pergunta pela verdade da essência toma, como se já disse, a pala-
vra “essência” na sua acepção verbal (“Wesen”), nesta lendo «o Ser 
[das Seyn] como a diferença reinante [waltenden Unterschied] entre 
ser e ente»118, e pensa a “verdade” como o «abrigo libertador [lichten-
des Bergen]» que perfaz o «traço fundamental do Ser [Grundzug des 
Seyns].»119 Muito está aqui contido, especialmente no que diz respeito 
ao modo como devemos entender a pergunta pela verdade da essência. 
Sendo que tal é precisamente o que pretendemos elucidar, tentaremos 
desdobrar os sentidos de “verdade” e “essência” com que esta segunda 
pergunta os emprega.

(i) Wesen: «das Seyn als den waltenden Unterschied von Sein 
und Seiendem.» Temos vindo a escrever “Ser” com ini-
cial maiúscula para referir o que Heidegger procura dizer 
com a grafia antiga “Seyn” e que não deve ser confun-
dido com o “ser” que ali aparece como “Sein”. Já sabe-
mos que o autor não procura pensar o ser a partir do ente 
enquanto “Seiendheit” ou οὐσία, como fez a metafísica, 
nem corrobora a equivalência que esta estabelece, no 
seguimento da redução ôntica do ser de que atesta a sua 
questão condutora acerca do “ente enquanto ente”, entre 
“ser” e “fundamento” somente na pressuposição da qual 
pode empreender a hipostasiação propriamente teológica 
daquele ente supremo — como o “Ἀγάθων” de Platão, o 
“πρῶτον κινοῦν ἀκίνητον” (o imóvel primeiro motor) de 
Aristóteles, o Actus Purissimus da escolástica ou a subs-
tância de Espinosa — com o qual responde à sua ques-
tão fundamental acerca do “porquê” de haver entes, na 
medida em que assim se assegura do fundamento, i.e., 
da razão explicativa, do ente em totalidade. Tampouco 
se deve pensar este “Seyn” como um fundamento “mais 
fundamental”, i.e., que subsiste para “além” do Deus da 

118.  Heidegger 1995: 63 
119.  Heidegger 1995: 63
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metafísica. Pretende-se, sim, dar um passo para aquém da 
posição questionante da metafísica a fim de pensar o que 
nela, devido ao seu posicionamento, permanece impensa-
do: a diferença como diferença, a diferença entre o ser e 
o ente enquanto tal. Na medida em que a leitura verbal 
de “Wesen” sugere a dimensão temporal do Ser enquanto 
este é a diferença reinante (“waltenden”) entre ser e ente, 
parece-nos que aqui se intenta pensar a o Ser (Seyn) como 
a diferenciação entre ser e ente — para melhor compreen-
dermos isto, necessitamos de nos debruçar sobre aquele 
que é o traço fundamental do Ser: a verdade entendida na 
acepção agora a discutir.

(ii) Wahrheit: «lichtendes Bergen als Grundzug des Seyns.» 
Pensamos agora a verdade do Ser como o traço funda-
mental deste último. Ser e verdade reenviam aqui um para 
o outro, mostram-se como o outro um do outro e é nesta 
indissociabilidade entre um e outro que devemos procu-
rar entender de que modo a essência da verdade nasce da 
verdade da essência. Ao contrário do ente, o Ser não “é”, 
mas “essencia-se”; à falta de melhor expressão: o “ser” 
do Ser é a essenciação (Wesung) e esta é a ocorrência da 
verdade daquele, ocorrência que lhe pertence como traço 
fundamental. Neste sentido, e à luz do que acima se dis-
se, o abrigo libertador (lichtendes Bergen) é o evento de 
diferenciação da diferença entre ser e ente. Este evento é 
a iniciativa historial por meio da qual o homem é liberto 
para ek-sistir como protagonista de uma abertura epocal, 
isto é, para ser o lugar onde se sustém aberta a diferença 
ontológica cuja diferenciação vai sendo “acolhida”, isto 
é, tornada fáctica, na existência humana. A sintonização 
do comportamento com o ente no seu todo é essa abertura 
ontológica, i.e, a pré-compreensão de um sentido do qual 
o homem está possuído enquanto seu arauto. Mas porque 
esta iniciativa historial do Ser, perfazendo a libertação do 
homem para a ek-sistência que o torna capaz de história, 
é sempre situacionalmente determinada segundo o modo 
como o Ser se essencia, i.e., segundo a especificidade da 
diferenciação da diferença entre ser e ente, a sua verdade 
é sempre finita, desvela uma abertura que não apenas não 
esgota o fundo abissal do Ser enquanto tal, como somente 
pode ocorrer concomitantemente com o velamento deste 
último. A verdade do Ser é, assim, a ocorrência historial 
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de doação-retracção, velamento desvelante que se recolhe 
como abrigo oculto da clareira dispensada. 

Cremos que assim se compreende que a verdade da essência, en-
quanto resposta à pergunta pela essência da verdade, significa que «o 
abrigar libertador é, quer dizer, deixa acontecer, a conformidade entre 
o conhecimento e o ente.»120

Com este conflito dinâmico entre velamento e desvelamento, tre-
vas e luz, Heidegger dá um “salto” em direcção à Origem, ao dissimu-
lado Único, ao coração da ἀλήθεια. A dificuldade que o seu pensamen-
to enfrenta no que respeita ao já gasto jargão da tradição filosófica e à 
raiz metafísica que o autor diz estar patente na estrutura gramatical das 
línguas europeias, é o obstáculo que mais obsta o acesso à vizinhança 
do que aqui se procura trazer à palavra e cuja profunda simplicidade, 
tão singela e ténue na sua dissimulada proximidade, terá que ser ain-
da, como todo o terreno virgem, tacteado pelo que há de mais poético 
na linguagem. Porque Vom Wesen der Wahrheit é um primeiro indício 
da viragem no caminho pensante de Heidegger, muito está ainda por 
amadurecer. Uma coisa, porém, é clara: ainda que recorrendo a uma 
linguagem que não almeja lograr uma exactidão conceptual típica de 
uma filosofia sistemática, e mesmo estando longe do domínio existen-
cial-transcendental e despojado de muita da linguagem empregue no 
âmbito da Ontologia Fundamental, Heidegger permanece sempre, do 
início ao fim, no seio da abordagem fenomenológica, e é justamente a 
sua fidelidade ao olhar fenomenológico que o impele a pensar e a di-
zer aquilo que somente pode ser dito e pensado se à linguagem lhe for 
concedido recuperar a sua dignidade, há muito que perdida pela índole 
representativa do pensar metafísico.

Dito isto, parece-nos pertinente alertar para o modo como nos 
afigura dever ser considerada a intrínseca finitude da única verdade 
essencial, a verdade do Ser, especialmente no que se disse a respeito 
da anterioridade do velamento em relação ao desvelamento. Há que 
evitar procurar compreender esta anterioridade através de uma rela-
ção de causalidade, como se aqui se tratasse de um “antes” e de um 
“depois” cuja articulação nos importaria rastrear. Sob o ponto de vista 
da facticidade, tal como a libertação para a ek-sistência é a já sem-
pre acontecida ex-posição no aberto, assim também a Origem dessa 
já acontecida libertação já sempre se ocultou: a já sempre acontecida 
libertação de que atesta a experiência de se estar lançado no aberto, é, 
de algum modo, o “mesmo” que a já sempre retraída Origem. Dizer 
que o mistério, esse mais “antigo” que a própria liberdade, não se faz 

120.  Heidegger 1995: 63
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apenas sentir posteriormente, mas constitui a autêntica não-essência 
que é de antemão essenciante (vor-wesende Wesen), significa dizer que 
a retracção é a própria libertação. O velamento que posteriormente se 
faz sentir é a inacessibilidade da já acontecida libertação.

A “precedência” do velamento pretende sublinhar, parece-nos, que 
a verdade do Ser, o abrigo libertador, é primordialmente uma cedência, 
um deixar-haver que como Origem, é esse recuo dispensador que se 
recolhe como oculto abrigo do dispensado — a “dispensação” neste 
“recuo” é a libertação do homem para a ek-sistência. Todo o compor-
tamento humano tem a sua estadia numa abertura epocal cuja efectiva 
ressonância tem, como sua indispensável contra-face, o retiro do Ser 
enquanto Ser. Sobre esta inefabilidade, sobre esta base de inalienável 
esquecimento, o sentido da clareira histórica, na qual o homem existe 
como lançado, apropria-se do homem de tal modo que lhe é impossí-
vel saltar para fora do âmbito epocal em que já sempre se encontra. É 
por isso que rememorar o mistério a partir da errância não significa 
eliminá-lo: o mistério é o esquecimento que abriga um mundo his-
tórico. A verdade do Ser, o abrigo libertador, é o fundamento abissal 
(Abgrund) impensado na metafísica ocidental. Porque ao Ser pertence, 
como seu traço fundamental, o abrigo libertador, «o Ser aparece, ini-
cialmente, como o livre do retirar-se ocultante. O nome desta clareira 
é ἀλήθεια.»121

Se “oblívio” não será o melhor dos epítetos do Ser, tal depende do 
modo como interpretamos o que há de positivo na palavra ἀ-λήθεια, a 
saber: λήθη.122 Tal meditação aproximar-nos-ia daquilo que, como dis-
semos acima, Heraclito pensou, mas não aprofundou, já que, no frag-
mento acima citado123, o “ocultar-se” (κρύπτεσθαι) é pensado como 
algo característico da eclosão que a φύσις é, como uma propriedade 
dessa eclosão. Mas a ponderação da possibilidade de ser, não a φύσις, 
mas o κρύπτεσθαι a assumir a eclosão como sua mais íntima proprieda-
de, encaminha-nos para «o dizer de uma reviravolta interior na história 
do Ser.» O caminho pensante para o qual Heidegger nos convida em 
Vom Wesen der Wahrheit culmina na tomada de consciência de que 
«somente a partir do ser-aí, no qual o homem pode entrar, se prepara, 
para o homem histórico, uma proximidade relativamente à verdade do 

121.  Heidegger 1995: 63
122.  Sobre a relação entre Ser e esquecimento, veja-se, por exemplo, a profundíssima reflexão de Hei-
degger em Besinnung §68. É um tema que não poderemos aqui abordar de modo mais desenvolvido, 
tendo em conta os limites deste pequeno trabalho; guardaremos, porém, o tema como objecto de futuros 
trabalhos. 
123.  Citação correspondente à nota 110
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Ser.»124 Esta experiência pensante, esta meditação que se propõe pensar 
a partir do lugar onde a revelação histórica do Ser tem lugar, já não é 
“filosofia”, se por tal coisa entendemos “o amor pelo conhecimento”. 
Este pensar não tem objectivos, não serve nenhuma finalidade, não 
aponta para a refutação de velhas teorias em favor de novas, e talvez 
que o seu exercício preparatório melhor se conserve no silêncio que se 
confia à subtileza do mais simples.

«O ritmo de um questionar é, em si mesmo, o caminho de um pensar que, em vez 
de fornecer representações e conceitos, se experimenta e se prova a si mesmo 
como modificação na relação com o Ser.»125

Considerações finais

A regressão do conceito habitual de verdade como conformidade 
ao plano da verdade ôntica como como lugar da mostração antepredi-
cativa dos entes e, daqui, à liberdade como sua condição de possibili-
dade, fez-nos compreender que a essência da não-verdade não apenas 
não se cinge ao conceito de inconformidade, como está intimamente 
interligado com a liberdade. Procurámos, a seguir, mostrar a relação da 
não-verdade com a finitude da liberdade, explicitando que esta, possi-
bilitando embora o desvelamento dos entes mediante uma prévia sin-
tonização do comportamento intencional com o ente no seu todo que 
expõe o homem a uma abertura epocal, oculta-nos o ente no seu todo 
simultaneamente com o desvelamento do ente particular mediante um 
comportamento intencional. A dimensão de velamento, de não-verdade, 
foi depois mais profundamente perscrutada como mistério e errância, 
aclarando-se a primazia do velamento sobre o desvelamento bem como 
o modo como tal primazia mantém o homem na indigente condição de 
estar permanentemente sujeito a uma queda dispersiva no ente, na qual 
o mistério se retrai para o esquecimento, abandonando o homem à er-
rância e à perdição no ôntico, a partir das quais lhe é possível, porém, 
aperceber-se da errância enquanto tal, experimentar a inefabilidade do 
mistério e levantar a questão acerca do ente enquanto tal e no seu todo, 
questão própria daquela inquirição acerca do ser do ente que, desde 
Platão, se vem designando como “filosofia”, recebendo, mais tarde, 

124.  Heidegger 1995: 65
125.  Heidegger 1995: 65
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o nome de “metafísica”. Tentámos, depois, especificar de que modo a 
inquirição metafísica dá início à prevalência da noção de conformidade 
como determinação da essência da verdade, a fim de lograr uma maior 
clareza acerca do modo como Heidegger pretende recuar de tal inqui-
rição em direcção ao seu impensado. Por fim, procurou-se mostrar que 
tal impensado consiste na verdade do Ser, entendida como a ocorrência 
de uma destinação historial que, como abrigo libertador, perfaz o even-
to da clareira que se oculta e que abre o espaço-de-jogo epocal de uma 
humanidade histórica.

A relação ao ser que perfazia a existência humana nos escritos 
pertencentes ao período da Ontologia Fundamental, onde o ser do ente 
era compreendido principalmente a partir do projecto de compreensão 
responsável pela abertura do horizonte de sentido à luz do qual o ente 
se vai revelando enquanto tal ou tal, é agora entendida como uma re-
lação que o Ser estabelece com o pensar, apropriando-o, no evento da 
sua verdade, a um sentido epocal no seio do qual o homem habita como 
lançado. A verdade já não é tida como uma determinação essencial do 
Dasein, como acontecera em Sein und Zeit, mas como o traço mais 
fundamental do próprio Ser, o acontecimento temporalizante da dife-
renciação ontológica entre ser e ente, mediante o qual o Ser se retira 
para o oblívio que abriga a clareira do desvelamento do ente. Por fim, 
a história já não tem a sua sede na historicidade do Dasein — que, por 
sua vez, radicava na temporalidade ekstática-horizontal deste último 
—, mas, sim, na própria essenciação do Ser, que oferece, de cada vez, 
um seu rosto epocal somente em virtude do qual é o homem capaz de 
história.

Heidegger dará continuidade a este pensamento, empreendendo 
uma série de interpretações das mais emblemáticas obras da metafísica 
ocidental e, em especial, atendendo às palavras dos primeiros pensado-
res ocidentais, esses matinais questionadores que, no período da escuta 
pré-metafísica do Ser, fizeram ainda ressoar o que depois se perdeu. O 
regresso a Anaximandro, Parménides, e Heraclito, a rememoração pen-
sante daquilo a que Marlène Zarader chamou “as palavras da Origem” 
— ἄπειρον, ἀλήθεια, λόγος —, levaram Heidegger à recuperação da-
quilo em cuja vizinhança poderá o homem, um dia, habitar novamente.
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