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Resumo: O tema da verdade é apresentado de modo mais contundente no pensamento 

de Martin Heidegger no famigerado parágrafo 44 de sua obra seminal Ser e tempo, onde 

Heidegger advoga que o conceito tradicional de verdade, a saber, a verdade entendida 

como uma adequação entre intelecto e coisa, é epigonal, pressupondo uma verdade mais 

originária que, segundo Heidegger, era já a concepção de verdade que os primeiros 

pensadores gregos possuíam: ἀλήθεια, o desvelamento ou desencobrimento do ente em 

sua totalidade. No período imediatamente posterior à publicação de Ser e tempo, 

Heidegger, dedicando-se ao pensamento kantiano, enxergará já em Kant o 

estabelecimento das bases para a ontologia, no sentido fenomenológico heideggeriano, 

pois Kant parece propor que a definição nominal da verdade como adequação, que ele 

mesmo diz na Crítica da Razão Pura pressupor e admitir, exige como fundamentação 

outra verdade, que ele chama de transcendental. Heidegger, compreendendo tal verdade 

transcendental como aquela que ele chama de verdade ontológica, ἀλήθεια, afirmará 

que a verdade reside originariamente na essência da transcendência, e por isso ela é 

transcendental. Ora, sendo a angústia, conforme apresentada em Ser e tempo, a 

disposição de ânimo fundamental (Grundbefindlichkeit), pois é a partir dela que se dá a 

singularização do Dasein,  manifestando a sua transcendência como tal, evidencia-se 

assim, com efeito, uma relação entre angústia e verdade. Não obstante, em sua 

conferência Sobre a essência da verdade, Heidegger proferirá a estranha tese segundo a 

qual a essência da verdade é a liberdade. Por conseguinte, intentar-se-á aqui relacionar 

os temas da angústia, enquanto reveladora da transcendência, que enquanto tal abriga a 

verdade em sua essência, e da liberdade, enquanto a própria essência da verdade, a fim 

de elucidar este que é o tema fulcral do pensamento heideggeriano, perpassando todos 

os caminhos de seu pensamento. 

 


