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ANGÚSTIA E LIBERDADE: MARTIN HEIDEGGER E A ESSÊNCIA DA VERDADE 

Felipe Ramos Gall1 

 

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: ἀ α, o deὅvelamento 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, ἀ α, afiὄmaὄá que a veὄdade ὄeὅide oὄiginaὄiamente na eὅὅência da tὄanὅcendência, 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. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Angústia; Liberdade; Verdade; Heidegger. 
 
ABSTRACT: The theme of truth is presented more eloquently in the thought of Martin Heidegger in 
the notorious paragraph 44 of his seminal work Being and Time, where Heidegger argues that the 
traditional concept of truth, namely, the truth understood as a correspondence between intellect and 
thing, is ulterior, on the assumption of a more originary truth which, according to Heidegger, it was 
already the conception of truth that the early Greek thinkers had: ἀ α, the disclosedness or 
unconcealment of beings in its entirety. In the period immediately after the publication of Being and 
Time, Heidegger, dedicating himself to the Kantian thought, will see already in Kant the establishment 
of the foundations of ontology, in the Heideggerian phenomenological sense, as Kant seems to 
propose that the nominal definition of truth as correspondence, which he himself says in the Critique 
of Pure Reason to presuppose and to admit, requires as foundation another truth, which he calls 
transcendental truth. Heidegger, understanding such transcendental truth as the one he calls 
ontological truth, ἀ α, ὅtated that the tὄuth lieὅ oὄiginally in the eὅὅence of tὄanὅcendence, and 
therefore it is transcendental. Whereas angst, as presented in Being and Time, the fundamental 
attunement (Grundbefindlichkeit), since it is from it that Dasein’ὅ ὅingulaὄity iὅ poὅὅible,  manifeὅting 
its transcendence as such, it becomes evident, therefore, a relationship between angst and truth. 
Nevertheless, in his conference On the Essence of Truth, Heidegger will pronounce the strange thesis 
according to which the essence of truth is freedom. Thus, our intention here is to relate the themes of 
angst, whilst revelatory of transcendence, which as such hosts the truth in its essence, and freedom, 
whilst the very essence of truth, in order to elucidate this that is the central theme of Heidegger's 
thought, traversing all the paths of his thought. 
 

                                                                 
1 Mestrando em Filosofia pela PUC-Rio. Bolsista do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico (CNPq). Professor orientador: Prof. Dr. Edgar de Brito Lyra Netto. 
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Aristóteles, em seus Tópicos, define que a natureza da dialética consiste em partir ou 

de uma opinião sustentada por todos, ou pela maioria, ou pelos sábios2. Tais opiniões são por 

ele denominadas α (éndoxa), teὄmo compoὅto poὄ α (dóxa), opinião, e a partícula  

(én), que traduz-se liteὄalmente poὄ noὅὅo “em”, dentὄoέ ἑom efeito, α noὅ diὐ aquelaὅ 

opiniões – que poderíamos sem pudor chamá-las de pre-conceitos – em que já estamos 

sempre dentro. Esses fundamentos das proposições dialéticas, em sentido aristotélico, são 

conceituadoὅ pelo eὅtagiὄita como π  (tópoi), oὅ “lugaὄeὅ”, no ὅentido de lugaὄeὅ-comuns, a 

partir dos quais o diálogo pode se dar e florescer. 

Nesse sentido, não deve ser visto como casual a afirmação de Aristóteles em sua 

Retórica, que diὐμ “Entendo ( ) poὄ ‘elemento’ ( ῖ ) e ‘tópico’ ( π ) uma e 

meὅma coiὅa ( ὸ ὰ  α ὸ)”3. Os tópicos, por conseguinte, são nosso elemento, nosso 

medium, aquilo em que já sempre estamos imersos, mesmo sem nos darmos conta. O termo 

ῖ  (stoikhêion) nos diz também o elemento fundamental, a constituição básica de um 

fenômeno mais complexo, tal como as letras de uma palavra ou os átomos de um composto 

químico. Portanto, pode-se dizer, em certo sentido, que nossos conhecimentos têm como 

princípio e fundamento os lugares-comuns das opiniões pré-estabelecidas tradicionalmente. 

As argumentações fenomenológicas de Martin Heidegger parecem sempre obedecer 

aos ensinamentos da dialética aristotélica, no sentido de ele ter o cuidado de, com esmero, 

preparar o terreno, removendo as ervas daninhas das opiniões e saberes impensados, 

cristalizados e passados adiante sem nenhuma cautela. Embora de certo modo nocivas, tais 

opiniões, como se viu, são necessárias, indispensáveis, e sempre suceder-se-ão, pois estamos 

já sempre e a cada vez respirando em sua atmosfera. O solo fértil para o manifestar-se dos 

fenômenos exigirá sempre, destarte, o constante trabalho de destruição (Destruktion) de tais 

opiniões, por mais arraigadas que elas estejam ou pareçam estar. 

É assim que Heidegger começa a lidar com a essência da verdade. Sua primeira 

grande incursão nesse tema encontra-se no famigerado parágrafo 44 de sua obra seminal, Ser 

e tempo, publicada em 1927. Três anos mais tarde, em 1930, portanto, ele apresenta a 

preleção Sobre a essência da verdade, desenvolvendo e aprofundando as conquistas obtidas 

                                                                 
2 ARISTÓTELES, Tópicos X 104a. 
3 ARISTÓTELES, Retórica II 1403a. 
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em Ser e tempo. Ambas as considerações, tomadas essencialmente, dizem o mesmo. De modo 

algum Heidegger visou corrigir ou alterar sua filosofia – caso esta seja entendida em seu vigor 

próprio – devido a um “fὄacaὅὅo de Ser e tempo”, como tanto é alaὄdeado entὄe algunὅ 

estudiosos de seu pensamento. Sendo assim, tem-se que, em ambos os texto, seu trabalho de 

lavrador inicia-se do mesmo modo, a saber, com a análise do conceito tradicional de verdade, 

o π  que convém analiὅaὄmoὅ agoὄaέ 

De modo paradigmático, a definição tradicional de verdade encontra-se nas Questões 

disputadas sobre a verdade, de Santo Tomás de Aquino4. Sinteticamente, sua expressão reza 

aὅὅimμ “veritas est adaequatio rei et intellectus”5, ou seja, a verdade é a adequação de coisa e 

intelecto. Não obstante, essa definição, no entendimento do Aquinate, desdobra-se em duas, 

se se levar em conta os intelectos humano e divino. O homem, para Tomás, lida com as coisas 

dadas em si mesmas, com uma substância dotada de acidentes e que, por um processo de 

simples apreensão ou abstração, separa, intencionalmente, a forma da matéria, formando, a 

partir daquela, um conceito. Posteriormente, ao unir ou separar os conceitos adquiridos, o 

intelecto é capaz de formular juízos. Com efeito, são justamente os juízos que podem ser 

verdadeiros ou falsos de fato, caso a sua proposição adeque-se ou não às coisas mesmas 

dadas. Para Tomás, um conceito, em si, nunca poderá ser dito como sendo verdadeiro ou 

falso, mas apenas os juízos realizados a partir dos conceitos. Por isso, dirá o Aquinate que a 

verdade se dá, mais propriamente, no intelecto que compõe e divide, o que sintetiza e analisa, 

ou seja, a faculdade de julgar. Logo, a verdade, no processo humano do conhecimento, é 

adaequatio intellectus ad rem. 

No entanto, com a vênia para o uso de uma linguagem nunca formulada por Tomás, a 

condição de possibilidade para uma tal adequação é uma outra adequação. No caso, a 

                                                                 
4 Entretanto, o próprio Tomás não toma crédito por essa definição, remetendo-a já a toda uma tradição. Santo 
Anselmo de Cantuária, por exemplo, definia a verdade em seu De veritate como “rectitudo mente solo 
perceptibilis”, ou ὅeja, uma ὄetidão que é peὄcebida apenaὅ pela menteέ Tomáὅ inteὄpὄeta rectitudo como 
adaequationem. Para Anselmo, portanto, a verdade do enunciado ocorre quando se expressa o modo como as 
realidades são (quemadmodum res est), ou seja, quando o que é afirmado é, e o que é negado não é. Esta 
compreensão de verdade é a interpretação literal do que diz Aristóteles, Metafísica Γ ι 1ί11b βη-βιμ “falὅo é 
dizer que o ser não é ou que o não-ser é; verdadeiro é dizer que o ser é e que o não-ὅeὄ não é”έ Tomáὅ também 
faz referência, em seu De veritate, àὅ definiçõeὅ de χvicena (“a veὄdade de qualqueὄ coiὅa é a pὄopὄiedade do ὅeὄ 
que lhe foi assinalada”), Santo χgoὅtinho (“o veὄdadeiὄo é o que é” e “a veὄdade é aquilo mediante a qual ὅe 
moὅtὄa o que é”), ἔelipe, o ἑhanceleὄ (“veὄdade é a indiviὅibilidade entὄe o ente e o que é”), Santo Hiláὄio (“o 
veὄdadeiὄo ὄeleva e manifeὅta o ὅeὄ”) e, poὄ fim, Iὅaak Israelis, autor do Livro das Definições, que diz aquela 
definição que Tomás considera como a mais essencial, que expressa de certo modo todas as demais aqui citadas: 
“a veὄdade é a adequação de coiὅa e intelecto”, da qual Tomáὅ ὅe apὄopὄia e explicitaέ 
5 TOMÁS DE AQUINO, De Veritate, q. 1, a. 1, sol. 



Revista do Seminário dos Alunos do PPGLM/UFRJ, v. 6, n. 1, 2015. (ISSN: 2236-0204) 
 

 

https://seminarioppglm.wordpress.com/revista-do-seminario-dos-alunos-do-ppglm/ 
 

47 

adequação das coisas, enquanto ens creatum, à mente do Criador, ou seja, Deus. Deus, 

também chamado por Tomás de próprio Ser, o sumo ente, é, em si mesmo, a Verdade. Por 

conseguinte, tudo o que foi criado por Ele adequa-se, participa de sua própria essência, na 

medida em que todas as criaturas têm seu ser doado por Ele. Ora, sendo Ele próprio, em sua 

essência, também a Verdade (bem como os demais transcendentais: unidade, bondade, beleza 

etc.), todas as coisas são também, em si mesmas, verdadeiras na medida em que são (como 

também unas, boas, belas etc.). Assim, opera-se uma adaequatio rei ad intellectum, intelecto 

divino, no caso, que é o fundamento da verdade própria das coisas, e, portanto, a condição de 

possibilidade para que elas possam ser a medida e a pedra de toque do conhecimento e da 

adequação humanas. 

Essas considerações podem parecer, a primeira vista, dispensáveis, pois facilmente 

pode-se acusar a Escolástica medieval de um realismo ingênuo, pré-crítico, e que pressupõe 

Deus como o criador do mundo, entendido como a totalidade dos entes. O que uma crítica 

dessas muitas vezes perde de vista é que o próprio Kant, em sua Crítica da Razão Pura, 

meὅmo com ὅua “Revolução ἑopeὄnicana”, admite pὄeὅὅupoὄ eὅὅa concepção de veὄdadeέ Diὐ-

nos Kant: 

 

A velha e famosa pergunta pela qual se supunha levar à parede os lógicos, 
tentando forçá-los a enredar-se em lamentável dialelo ou a reconhecer a sua 
ignorância e, por conseguinte, a vaidade de toda a sua arte, é esta: Que é a 
verdade? A definição nominal do que seja a verdade, que consiste na 
concordância do conhecimento com o seu objeto, admitimo-la e 
pressupomo-la aqui; pretende-se, porém, saber qual seja o critério geral e 
seguro da verdade de todo o conhecimento6. 

 

Diante desta paradoxal aporia, que desesperava muitos neokantianos, Heidegger 

propõe uma interpretação assaz original da filosofia de Kant, contrapondo-se diagonalmente 

às interpretações dos neokantianos de sua época. Em linhas gerais, pode-se dizer que a 

interpretação que Heidegger oferece é a de que a Crítica da Razão Pura não é uma obra de 

teoria do conhecimento, e sim a fundamentação de uma ontologia fenomenológica. 

Queὅtionado poὄ Eὄnὅt ἑaὅὅiὄeὄ em um debate ὅobὄe o que ele entendia poὄ “neokantiὅmo”, 

Heidegger responde: 

                                                                 
6 KANT, CRP, A58/B82, grifo nosso. 
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I understand by neo-Kantianism that conception of the Critique of Pure 
Reason which explains, with reference to natural science, the part of pure 
reason that leads up to the Transcendental Dialectic as theory of knowledge. 
For me, what matters is to show that what came to be extracted here as 
theory of science was nonessential for Kant. Kant did not want to give any 
sort of theory of natural science, but rather wanted to point out the 
problematic of metaphysics, which is to say, the problematic of ontology7. 

 

Ontologia, para Heidegger, é e só é possível como fenomenologia8. Kant, por 

conseguinte, teria dado, no entender de Heidegger9, o “pὄimeiὄo paὅὅo”, eὅtabelecido aὅ baὅeὅ, 

na direção de uma filosofia fenomenológica, que seria, posteriormente, aprofundada por 

Husserl. Ora, pode-se considerar que tal interpretação é anacrônica, até mesmo arbitrária. 

Portanto, cabe aqui a pergunta: por que Heidegger interpreta a Crítica da Razão Pura como 

uma “pὄepaὄação do teὄὄeno” que eὅtabeleça aὅ condiçõeὅ de poὅὅibilidade da ontologiaς Qual 

a sua fundamentação para tal? 

Primeiramente, Heidegger questiona-se qual a concepção de metafísica que Kant 

professava. Essa concepção, de acordo com Heidegger, era a estabelecida por Baumgarten: 

“Metaphysica est scientia prima cognitionis humanae principia continens. (...) Ad 

metaphysicam referunter ontologia, cosmologia, psychologia et theologia naturalis”10, isto é, 

“εetafíὅica é a ciência que contém oὅ pὄimeiὄoὅ pὄincípioὅ do conhecimento humanoέ (έέέ) 

Referem-ὅe à metafíὅica a ontologia, a coὅmologia, a pὅicologia e a teologia natuὄal”έ 

Ademais, esses quatro objetos da metafísica eram divididos em metaphysica generalis, que 

equivale à ontologia, e metaphysica specialis, que engloba a psicologia, cosmologia e teologia 

natural (racional). Donde Heidegger nota que, ao se observar a estrutura da doutrina dos 

elementos da Crítica, a estética e a analítica transcendental dizem respeito à metaphysica 

generalis, é dizer, à ontologia, ao estudo do ente enquanto ente, ao passo que a dialética 
                                                                 
7 HEIDEGGER, Kant and the problem of Metaphysics, Apêndice IV, pp. 193-194. 
“Eu entendo poὄ neokantiὅmo aquela concepção da ἑὄítica da Raὐão ἢuὄa que explica, tendo como ὄefeὄência aὅ 
ciências naturais, a parte da razão pura que leva à Dialética Transcendental como teoria do conhecimento. Para 
mim, o que importa é mostrar que aquilo que veio a ser extraído aqui como teoria da ciência não era essencial 
para Kant. Kant não quis propôr qualquer tipo de teoria das ciências naturais, e sim ressaltar a problemática da 
metafíὅica, é diὐeὄ, a pὄoblemática da ontologia” (Tὄadução livὄe)έ 
8 Cf. HEIDEGGER, Ser e tempo, §7. 
9 ἑomo também paὄa Huὅὅeὄl, que diὐ “χ fenomenologia é, poὄ aὅὅim diὐeὄ, o anὅeio ὅecὄeto de toda a filoὅofia 
moderna. (...) O primeiro a enxergá-la mesmo foi Kant, cujas maiores intuições só nos serão de todo 
compreensíveis quando tivermos conseguido trazer à plena clareza de consciência aquilo que é peculiar ao 
domínio fenomenológico” (HUSSERδ, Ideias para uma fenomenologia pura..., §62). 
10 BAUMGARTEN, Metaphysica, §§1-2, apud HEIDEGGER, Kant and the problem of Metaphysics, p. 3. 
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transcendental diz respeito à metaphysica specialis. Ora, Kant diz, nos Prolegômenos11, que 

fará uma reforma geral na metafísica, a fim de superar o ceticismo de David Hume. Tal 

reforma é a primeira Crítica, que estabelece, justamente, a estética e a analítica transcendental 

– a ontologia – como condição de possibilidade de todo conhecimento, ao passo que nega 

qualquer possibilidade de conhecimento dos objetos da metaphysica specialis, isto é, alma, 

mundo e Deus. Logo, Heidegger compreende que a Crítica da Razão Pura é, essencialmente, 

uma fundamentação da ontologia, e não uma teoria do conhecimento positivista. 

 A maior prova disso, de acordo com Heidegger, é o fato de Kant anunciar sua 

filosofia crítica como a “Revolução ἑopeὄnicana” da filoὅofiaέ Heideggeὄ inteὄpὄeta iὅὅo não 

como uma simples troca de posições entre sujeito e objeto, mas como algo muito mais 

pὄofundo, a ὅabeὄμ que “not ‘all knowledge’ iὅ ontic, and wheὄe ὅuch knowledge iὅ given, it iὅ 

possible only thὄough ontological knowledge”12. Sendo assim, Kant, ao contrário do que 

pensavam os neokantianos, não apenas não abandona a definição tradicional de verdade como 

adequação, tida como dependente de um pressuposto realista ingênuo, mas ao contrário: ele, 

pela primeira vez, a fundamenta em suas bases ontológicas. Ao invés de romper com a 

tradição, Kant, em certo sentido, a confirma. Como? 

Em primeiro lugar, Heidegger chama a atenção para a concepção tética que Kant tem 

do ser. Explicitamente, Kant aborda essa temática apenas uma vez em toda a Crítica da Razão 

Pura, mais especificamente na quarta seção da Dialética Transcendental, entitulada  Da 

impossibilidade de uma prova ontológica da existência de Deusέ Diὐ Kantμ “Seὄ não é, 

evidentemente, um predicado real, isto é, um conceito de algo que possa acrescentar-se ao 

conceito de uma coisa; é apenas a posição de uma coisa ou de certas determinações em si 

meὅmaὅέ σo uὅo lógico é ὅimpleὅmente a cópula de um juíὐo”13. Uma formulação estranha, a 

princípio, pois consegue ser simples sem ser simplória. Analisemos, grosso modo, a tese de 

Kant sobre o ser. Antes de mais nada, Kant assevera que ser não é um predicado real. 

 

É que para Kant – elucida Heidegger – a palavὄa “ὄeal” guaὄda ainda ὅua 
significação originária. Ele indica aquilo que pertence a uma res, a uma 
coisa, ao conteúdo positivo de uma coisa. Um predicado real, uma 

                                                                 
11 KANT, Prolegômenos... A9. 
12 HEIDEGGER, Kant and the problem of Metaphysics, §2, p. 17. 
“nem ‘todo conhecimento’ é ôntico, e onde tal conhecimento é dado, ele é poὅὅível apenaὅ atὄavéὅ do 
conhecimento ontológico” (Tὄadução livὄe)έ 
13 KANT, CRP, A598/B626. 
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deteὄminação que peὄtence à coiὅa é, poὄ exemplo, o pὄedicado “peὅado” 
com vistas a uma pedra, pouco importando se a pedra existe efetivamente ou 
nãoέ χὅὅim, na teὅe kantiana, “ὄeal” não ὅignifica aquilo (έέέ) que exiὅte 
efetivamente. Realidade não significa para Kant o que existe efetivamente, 
mas coisidade. Um predicado real é o que faz parte do conteúdo de uma 
coisa e que lhe pode ser atribuído14. 

 

Ser, portanto, não é nada dado, presente à vista, o que parece óbvio quando a 

premissa fundamental da filosofia crítica kantiana é a de que não podemos conhecer as coisas 

tais como elas são em si mesmas. Ser, ao revés, é posição. Por posição deve-se entender 

aquela posicionalidade que, sendo posta, é assim determinada como tal. Essa concepção de 

ser tem como pressuposto a clássica dicotomia metafísica entre essentia e existentia. Essentia 

diὐ aquela definição que ὄeὅponde a peὄgunta “  ν”, “que é algoς”ν coὄὄeὅponde a um 

quid, um “quê”έ Deὅὅe modo, a essentia nunca se dá efetivamente, é sempre uma 

possibilidade de ser. A concretização dessa possibilidade, sua atualização, ou seja, o ser que, 

antes meramente possível, passa a ser em ato, presente à vista, é justamente a existentia. Na 

Escolástica medieval, como visto, quem opera a atualização das possibilidades de ser, quem 

dá a existência aos entes é Deus, porquanto o ser, enquanto existentia, é ens creatum, e 

enquanto essentia, as ideias divinas. Em Kant, no entanto, quem assume o papel de Deus, 

nesse sentido, é o próprio sujeito transcendental. 

Em uma passagem que figura apenas na primeira edição da Crítica, Kant afirma: 

“ἑhamam-se fenômenos (Phänomena) as manifestações sensíveis (Erscheinungen) na medida 

em que são pensadas como objetos (Gegenstände), ὅegundo a unidade daὅ categoὄiaὅ”15. Ou 

seja, o que é intuído pela sensibilidade é uma manifestação (Erscheinung) caótica, disforme, 

porque impensada, mas que nem por isso é uma aparência (Schein), no sentido de algo 

ilusório. A manifestação é um objeto indeterminado. Na medida em que o entendimento 

pensa tal manifestação sensível, ele o determina como fenômeno. Pensar, para Kant, é julgar, 

sendo pois o entendimento a própria faculdade de julgar. Julgar aqui significa: unificar um 

múltiplo sob uma representação comum, ou seja, sob um conceito. Tal é uma ligação, 

portanto síntese, possibilitada pelo ser, entendido como cópula. 

 

                                                                 
14 HEIDEGGER, A tese de Kant sobre o Ser. In: ______. Marcas do caminho, p. 460. 
15 KANT, CRP, A248. 
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Segundo a inteὄpὄetação kantiana do “é”, expὄime-se aí uma ligação do 
sujeito da proposição com o predicado no objeto. Cada ligação traz consigo 
uma unidade para onde ela conduz o dado múltiplo e na qual ela o liga. Se, 
contudo, a unidade não pode originar-se da própria ligação, porque, desde o 
início, essa depende daquela, de onde vem, então, a unidadeς ἑonfoὄme 
Kant, é pὄeciὅo “pὄocuὄá-la maiὅ acima”, além da poὅição unificante opeὄada 
pelo entendimentoέ Ela é o  (unidade unificante) que dá origem a todo  
(com-) de qualquer  (posição). Kant a designa, poὄ iὅto, “a unidade 
ὅintética oὄigináὄia”έ Ela já eὅtá deὅde o pὄincípio pὄeὅente em toda 
representação, na percepção. Ela é a unidade da síntese originária da 
apercepção. Pelo fato de possibilitar o ser do ente – falando kantianamente – 
a objetividade do objeto, ela se situa mais alto, para além do objeto. E, pelo 
fato de poὅὅibilitaὄ o objeto enquanto tal, ela ὅe deὅigna “apeὄcepção 
tὄanὅcendental”16. 

 

Todo juízo sintético a priori deve, por conseguinte, remeter-se sempre ao Eu penso, 

à unidade da apercepção transcendental. A apercepção é o que garante em última análise a 

espontaneidade do entendimento que unifica e reúne, sintetiza, com-põe. Nesse sentido, a 

apercepção transcendental, Heidegger chama a atenção, é, embora remetido à estrutura do 

ὅujeito tὄanὅcendental, o pὄópὄio  (lógos), caso este seja entendido em seu sentido 

originário, isto é, uma harmônica reunião em uma unidade de sentido, e que justamente por 

isso é ele o fundamento da lógica transcendental. 

Assim, a realidade (Realität), entendida como essentia, coisidade, é uma das 

possibilidades lógicas do sujeito transcendental de operar tal reunião. Kant a chama de 

simples posição. A realidade como simples posição depende apenas do princípio de não-

contradição, critério de qualquer possibilidade lógica. É dizer: basta que o conceito não seja 

contraditório em si mesmo para que seja uma possibilidade de ser. Essa posicionalidade é 

sempre relativa, pois sempre depende da intuição sensível para poder vir a ser posta ou não. 

Sendo posta, tem-se a existentia de algo, no sentido de presença à vista. Algo efetivamente 

presente é uma posição absoluta, e não apenas relativa. Efetividade é, pois, posicionalidade, 

positividade. 

O sujeito transcendental, ao operar a síntese ontológica entre a manifestação sensível 

e os conceitos do entendimento, pro-duz um fenômeno, ou seja, põe algo absolutamente como 

uma realidade efetiva (Wirklichkeit), uma coisa presente à vista. A determinação do 

fenômeno, o pensamento da intuição sensível, é a absolutização de um positum antes 

                                                                 
16 HEIDEGGER, A tese de Kant sobre o Ser. In: ______. Marcas do caminho, pp. 468-469. 
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meramente possível. Wirklichkeit vem de wirken: efetivar, pôr em obra. Por conseguinte, a 

realidade efetiva é pro-duzida pelo sujeito transcendental, se se entende produzir em seu 

sentido primordial de pro-ducere, pro-duco: trazer e pôr diante de, em alemão: vor-stellen, re-

pὄeὅentaὄέ Tal “pôὄ diante de” diὐ também contὄa-pôr, Gegen-stand, ob-jectum. O fenômeno, 

portanto, é sempre objeto e, sendo objeto, é sempre também representação. Assim sendo, o 

ὅeὄ, entendido como poὅição, diὐ o “é” que deteὄmina um pὄedicado ao ὅujeitoέ ἡ “é”, em ὅi 

mesmo, não é um predicado, mas o determinante de qualquer predicado. Por isso diz Kant que 

ser não é um predicado real, já que o ser mesmo não é nenhuma determinação possível, pois 

ele é justamente o que possibilita qualquer determinação. 

Compreendendo o ser do ente como objetividade do objeto, objetividade posta pelo 

sujeito transcendental, tem-se, naturalmente, que ele não é o criador da totalidade dos entes, 

tal como o Deus dos medievais, porque ele não cria as manifestações intuídas pela 

sensibilidade. No entanto, ele produz a própria realidade efetiva a ser conhecida a posteriori, 

sendo pois, nesse sentido muito específico, criador. Destarte, tal como o Deus dos 

Escolásticos, que era a medida da verdade ontológica dos entes, o sujeito transcendental, 

enquanto condição de possibilidade da revelabilidade dos fenômenos como objetos e, assim, 

passíveis de serem conhecidos, é a medida da verdade entendida como adequação. A verdade 

dos juízos sintéticos a priori, chamada por Kant de verdade transcendental, é o que permite a 

efetividade dos entes que, a posteriori, podem ser julgados segundo os critérios da verdade 

empírica, isto é, adequação. O passo decisivo dado por Kant portanto, no entender de 

Heidegger, foi elucidar a necessidade de uma verdade ontológica como pressuposto e 

fundamento de qualquer verdade ôntica, pois é essa verdade ontológica que permite o acesso e 

a pré-compreensão a qualquer coisa, e é apenas partindo disso que tal coisa pode, por seu 

turno, ser julgada como verdadeira ou falsa. Por isso Kant pode afirmar sem grandes 

aprofundamentos que admite e pressupõe a definição nominal de verdade como adequação. 

 

The “old” concept of tὄuth aὅ the “adequateneὅὅ” (adaequatio) of knowledge 
to the essent is so little shaken by the Copernican revolution that the latter 
presupposes the former, indeed, confirms it for the first time. Ontic 
knowledge can be adequate to the eὅὅent (to “objectὅ”) only if the eὅὅent iὅ 
already manifest beforehand as essent, that is, if the constitution of its Being 
is known. It is to this last knowledge that objects, i.e., their ontic 
determinability, must conform. The manifestation of the essent (ontic truth) 
depends upon the revelation of the constitution of the Being of the essent 
(ontological truth). However, ontic knowledge by itself can never conform 
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“to” objectὅ, becauὅe without ontological knowledge it cannot have even a 
poὅὅible “to what” [Wonach] of the conformation17. 

 

Conquanto Heidegger tenha buscado superar a metafísica da subjetividade, e, 

portanto, o pensamento moderno enquanto tal, ele reconhece em Kant o estabelecimento das 

bases para a ontologia fenomenológica, como supramencionado. Heidegger, rechaçando a 

ὅubjetividade como aquilo que é ontologicamente o maiὅ oὄigináὄio e eὅὅencial, e “libeὄtando” 

o  da eὅtὄutuὄa do ὅujeito tὄanὅcendental, ainda aὅὅim afiὄma que “Tὄuth ὄeὅideὅ in the 

essence of transcendence; it is primordially transcendental tὄuth”18. A questão passa a ser, 

pois, o que Heidegger entende por transcendência, bem como por verdade ontológica. 

Como é bem sabido, verdade, em seu sentido essencial e originário, é, para 

Heidegger, ἀ α (alétheia), ou seja, o modo como os primeiros pensadores gregos 

designavam a experiência de abertura e acesso ao ente, cujo alfa no início do termo é 

privativo, indicando assim um caráter de negação. Destarte, Heidegger evita traduzir essa 

palavὄa poὄ “veὄdade”, pὄeferindo, de modo mais literal, dizer des-velamento, des-

encobrimento, não-esquecimento. Não se trata de um capricho arbitrário, pois Heidegger 

assevera: 

 

Se traduzirmos a palavra ἀ α poὄ “deὅvelamento”, em lugaὄ de 
“veὄdade”, eὅὅa tὄadução não é ὅomente maiὅ “liteὄal”, maὅ ela compὄeende a 
indicação de repensar mais originariamente a noção corrente de verdade 
como conformidade do enunciado, no sentido, ainda incompreendido, do 
caráter do ser desvelado e do desvelamento do ente19. 

 

Verdade, como desvelamento do ente em sua totalidade, é o fundamento da verdade 

como adequação. ἢoὄ “ente na totalidade” não ὅe deve entendeὄ aqui um meὄo ὅomatóὄio ou 
                                                                 
17 HEIDEGGER, Kant and the problem of Metaphysics, §2, p. 18. 
“ἡ ‘velho’ conceito de veὄdade como a ‘adequação’ (adaequatio) do conhecimento com o ente é tão pouco 
abalado pela revolução Copernicana que este último pressupõe o precedente, de fato, confirma-o pela primeira 
vez. Conhecimento ôntico pode ser adequado aoὅ enteὅ (aoὅ ‘objetoὅ’) ὅomente ὅe oὅ enteὅ já eὅtão manifeὅtoὅ de 
antemão como entes, isto é, se a constituição do seu ser é conhecida. É a este último conhecimento que os 
objetos, isto é, a sua determinabilidade ôntica, devem se adequar. A manifestação do ente (verdade ôntica) 
depende da revelação [desvelamento] da constituição do ser do ente (verdade ontológica). No entanto, 
conhecimento ôntico por si mesmo nunca pode adequar-ὅe ‘a’ objetoὅ, poiὅ ὅem o conhecimento ontológico não 
pode nem mesmo haver um poὅὅível ‘a que’ [Wonach] da adequação” (Tὄadução livὄe)έ 
18 HEIDEGGER, The metaphysical foundations of Logic, p. 217. 
“Veὄdade ὄeὅide na eὅὅência da tὄanὅcendênciaν ela é pὄimoὄdialmente veὄdade tὄanὅcendental” (Tὄadução livὄe)έ 
19 HEIDEGGER, A essência da verdade. In: ______. Marcas do caminho, pp. 200-201. 
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ajuntamento de entes dados, seja em geral ou em um certo domínio. Totalidade aqui não 

ὅignifica πᾶ  (pân), que é justamente o todo no sentido de soma das partes, mas antes  

(hólon), todo no sentido de perfeição, inteireza; é dizer: ente na totalidade aqui significa: o 

ente como tal, o ente enquanto ente, o ente em sua plenitude ou vigor essencial. A verdade, 

entendida ontológicamente, nunca é um estado de fato. O que está aí de fato, presente, já está 

desde sempre na verdade. A verdade mesma é o vir à luz, o manifestar-se do ser, o perene vir 

à presença dos entes. Nesse sentido, a verdade não só não é um estado de fato, como é o 

fundamento de todo e qualquer estado de fato. 

O irromper do ser é um acontecimento reservado a um ente privilegiado, a um ente 

que, ôntico, é ontológico, isto é, sendo, é também ser. Heidegger chama esse ente de Dasein, 

“pὄeὅença” ou “ὅer-aí”, que é o ente que nóὅ meὅmoὅ já ὅempὄe ὅomoὅ oὄiginaὄiamenteέ ἡ 

Dasein é o ente capaz de compreender o ente enquanto ente, e esse enquanto é aí decisivo: 

enquanto significa ligação, abertura. O acesso ao ente enquanto tal diz, portanto, que o Dasein 

é ligado e aberto ao ser. Abertura é outro modo para se dizer verdade. Abertura, pois, é 

interesse, em duplo sentido: é interesse porque as coisas já sempre importam, há já sempre 

uma compreensão de ser e uma lida com as coisas, e é inter-esse, o entre-ser no qual já se está 

sempre dentro. 

Por conta disso, diz Heidegger que o existencial, a constituição ontológica mais 

fundamental do Dasein é ser-no-mundo, pois mundo é justamente abertura. Mundo, como 

abertura, diz o sentido inaugurador que possibilita que as coisas se dêem, é a possibilidade de 

ser das coisas. Como aquilo que torna manifesto uma unidade de sentido, mundo é o próprio 

έ εundo é uma teia, uma ὄede de ὅignificadoὅ e ὅignificatividade já ὅempὄe abeὄta ao 

Dasein na medida em que ele é.  Não se trata de um nexo fixo ou solidificado, pois mundo 

não é um algo, uma coisa ou uma substância. Ser-no-mundo tampouco quer dizer que há 

previamente um mundo, dado em si e por si mesmo, e posteriormente um Dasein é nele 

lançado ou jogado. Ademais, sob nenhuma hipótese deve-se entender que o Dasein é um 

sujeito e que o mundo é um objeto, e que ambos são substâncias, isto é, subsistem por si, 

independentemente um do outro. Ao contrário: se o Dasein é sempre ser-no-mundo, a relação 

sempre e a cada momento já se deu, e portanto a questão não pode ser como tal relação é 

possível, não se tratando, assim, de nenhuma questão epistemológica. 
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O mundo, enquanto abertura, a clareira (Lichtung) que ilumina e torna patente o ente 

em ὅua totalidade, é o “aí” (Da) do “ὅeὄ-aí” (Da-sein)έ Tal “aí” é conὅtituído peloὅ exiὅtenciaiὅ 

fundamentais da disposição de ânimo (Befindlichkeit) e da compreensão (Verstehen). 

Começando pelo último, tem-se que a compreensão não é nada da ordem do sujeito, não é 

nenhuma faculdade humana, estrutura da razão ou algo do tipo. Compreensão aqui diz nosso 

modo de lidar com os entes, modo este sempre já pré-estabelecido. Sendo-no-mundo, tem-se 

já sempre e a cada vez uma compreensão a priori de lida e manejo dos entes à mão 

(Zuhanden). É a estrutura de círculo hermenêutico, inescapável a nós. Já sempre 

compreendendo a lida com os entes, o Dasein atem-se aos entes. O modo de ater-se, a ação 

que ocorre na clareira, é um comportar-se (Verhalten). O Dasein já sempre de algum modo 

está em relação com as coisas. Tal relação (Verhältnis) dá-se a partir do comportamento 

(Verhaltenheit). 

Quanto à disposição, é bastante significativo que Heidegger tenha sentido a 

necessidade de criar um termo novo para expressar, sem – ou com o mínimo de – 

ambiguidade o fenômeno em questão. Befinden é um verbo reflexivo que significa estar 

localiὐado, ocupaὄ um lugaὄν logo, a peὄgunta coloquial “Wie befinden Sie sich?” ὅeὄia 

apὄoximável de noὅὅo “como você eὅtáς”, onde haveὄia também o ὅentido de “como você ὅe 

encontὄaς”έ Eὅὅe encontὄaὄ-se, com efeito, não deve ser entendido em sentido espacial, não 

está em jogo aqui a localização, mas sim um encontrar-se patético. Quanto a sua estrutura, a 

disposição, segundo Heidegger, possui três caracteres ontológicos essenciais: (1) ela abre o 

Dasein em seu estar-lançado (Geworfenheit); (2) ela abre o mundo em sua totalidade; e (3) ela 

sintoniza o Dasein para ser afetado pelas coisas de um determinado modo. A disposição, 

portanto, é a condição ontológico-existencial de que as coisas já sempre importam, isto é, já 

sempre de algum modo dizem respeito ao Dasein. A disposição de ânimo não é algo criado 

pelo Dasein, não é o resultado de uma vontade pessoal nem tampouco um afeto ou um 

sentimento: não é nada de psicológico. A disposição, abrindo o mundo em sua totalidade e 

afinando-o com os entes manifestos, é também o fundamento do comportamento. 

Compreensão e disposição são estruturas existenciais intrínsecas, co-originárias, dão-se 

sempre juntas, nunca devendo ser entendido que uma antecede ou é causa da outra. Dando-se 

uma, tem-se necessariamente já sempre a outra. 

Há, no entanto, uma disposição privilegiada, que Heidegger chama de disposição 

fundamental (Grundbefindlichkeit): a angústia (Angst). O diferencial da angústia é a sua 
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relação com a possibilidade existencial de singularização, ou autenticidade, do Dasein. 

Autenticidade seria, grosso modo, o ato do Dasein lidar com seu próprio ser. Sendo essa uma 

possibilidade, tem-se que, de início e na maior parte das vezes, o Dasein não se ocupa de si 

mesmo. O não lidar com seu próprio ser é viver na de-cadência, na cotidianidade. Na 

cotidianidade, o Dasein é regido pelo impessoal (das Man). Ele perde-se na lida cotidiana 

com os entes intramundanos ao invés de ocupar-se com seu próprio ser, e por conta disso foge 

de ὅi meὅmoέ “ἑhamamoὅ de ‘fuga’ de ὅi meὅmo o fato do Dasein de-cair no impessoal e no 

‘mundo’ daὅ ocupaçõeὅ”20.  Essa fuga de si mesmo é constitutiva da existência, não devendo 

ser aqui entendida pejorativamente. A inautenticidade constitui o Dasein ontologicamente.  

Decadente, na cotidianidade, o Dasein sente-ὅe em caὅaέ σo entanto, eὅte “ὅentiὄ-se 

em caὅa” não lhe é o que há de maiὅ eὅὅencialέ ἑom total gὄatuidade a angúὅtia pode ὅe 

manifestar. A angústia não é um sentimento nosso, não é ansiedade ou síndrome do pânico; 

ela é uma diὅpoὅição de ânimo, e, como tal, “ὄevela ‘como ὅe eὅtá’έ σa angúὅtia, ὅe eὅtá 

‘eὅtὄanho’ (unheimlich)”21. Encontrando-ὅe “eὅtὄanho”, o Dasein é acometido do sentido de 

não pertencimento, não familiaridade, ele não maiὅ “ὅe ὅente em caὅa”μ ele ὅe deὅcobὄe em 

toda a sua penúria. Aquilo com o que a angústia se angustia não é nenhum ente determinado, 

não é nada intὄamundano (tal como ocoὄὄe com o temoὄ), maὅ anteὅ “χquilo com que a 

angústia se angustia é o ser-no-mundo como tal”22. A angústia retira o Dasein da 

cotidianidade, ela rompe com a decadência, e exatamente por isso ela permite que o Dasein se 

singularize. A singularidade do Dasein, no entanto, não deve dar a entender um solipsismo 

que o retire do mundo, mas antes o oposto: é a mais elevada assunção de ser-no-mundo como 

tal. 

 

Na angústia – dizemos – “a gente ὅe ὅente eὅtὄanho”έ ἡ que ὅuὅcita tal 
estranheza e quem é por ela afetado? Não podemos dizer diante de que a 
gente se sente estranho. A gente se sente totalmente assim. Todas as coisas e 
nós mesmos afundamos em uma indiferença. Isto, entretanto, não no sentido 
de um mero desaparecer, mas em se afastando elas se voltam para nós. Esse 
afastar-se do ente na totalidade, que nos assedia na angústia, nos oprime. 
Não resta nenhum apoio. Só resta e nos sobrevém – na fuga do ente – este 
“nenhum”23. 

                                                                 
20 HEIDEGGER, Ser e tempo, p. 249. 
21 HEIDEGGER, Ser e tempo, p. 252. 
22 HEIDEGGER, Ser e tempo, p. 249. 
23 HEIDEGGER, Que é Metafísica?. In: ______. Marcas do caminho, pp. 121-122. 
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É justamente a vertigem do não sentir-se em casa, que nos retira o chão, que faz com 

que fujamos para a cotidianidade. Evadimo-nos no meio do ente porque a angústia “toὄna 

manifeὅto o nada”24. Assim, o ser mesmo revela-se como sendo nada, pois não é nenhum ente. 

O Dasein, ὅendo “ὅeὄ-aí”, também ὅe toὄna manifeὅto como ὅendo pὄopὄiamente nada, poiὅ ele 

não é coisa alguma. Não sendo nada, o Dasein é sempre projeto (Entwurf) de ser. A angústia, 

portanto, possibilitando a compreensão de nossa existência como projeto, permite que 

possamos assumir um projeto existencial autêntico ou não. Ela torna patente de modo 

privilegiado o caráter de estar-lançado (Geworfenheit) do Dasein. A relação do verbo werfen, 

lançar, com os termos Geworfenheit e Entwurf não é casual. A evidência dessa relação se 

torna patente graças a angústia. Sendo-lançado, o Dasein não é nunca origem ou causa da 

verdade, mas sempre perpassado por ela. O estar-lançado tampouco deve ser compreendido 

como o nascimento biológico de uma pessoa, trata-se muito mais de um despertar. Despertar 

aqui é assumir sua indigência ontológica, a estranheza que a cotidianidade insiste em 

camuflar. 

Heidegger assevera que “ἡ não ὅentir-se em casa deve ser compreendido, existencial 

e ontologicamente, como o fenômeno maiὅ oὄigináὄio”25. A estranheza (Unheimlichkeit) é 

própria do Dasein. Uma apreensão mais literal do termo das Unheimliche pode ser 

conquistada ao se separar seu prefixo, Un-, que denota negação. Por conseguinte, o estranho é 

Un-heimliche, quer dizer, o não-habitual, o que está fora do familiar e caseiro (Heimische), do 

usual. Heimliche também diz o segredo, algo secreto que, ao permanecer oculto, nos é 

familiar na medida em que é guardado em nosso âmago, trata-se de algo íntimo nosso. Nesse 

sentido, Unheimliche diz também o não-secreto, não-oculto, o que está às claras, à luz do dia. 

Unheimliche diz também o aberto. 

Ademais, a angústia, tornando manifesto o nada como o fundamento sem fundo da 

existência, o abissal nada que é o próprio ser, pois este não é coisa alguma, assim como 

Dasein e mundo também não são coisa alguma, sendo pois propriamente nada, releva que o 

próprio Dasein é, essencial e fundamentalmente, transcendência. Por isso diz Heidegger que 

sua essência é existência, entendida não como a existentia metafísica de presença à vista, mas 

como ek-ὅiὅtência, onde eὅὅe “ex” denota o caὄáteὄ de “paὄa-foὄaedade”, abeὄtuὄaέ Sendo o 

Dasein transcendência, elucida-se a proposição heideggeriana supracitada de que a verdade 

                                                                 
24 HEIDEGGER, Que é Metafísica?. In: ______. Marcas do caminho, p. 122. 
25 HEIDEGGER, Ser e tempo, p. 254. 
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reside essencialmente na transcendência, sendo pois transcendental. A verdade é na essência 

do Dasein, e o Dasein é na essência da verdade. 

Transcendência diz liberdade. Liberdade não é uma característica do Dasein, tal 

como um predicado de um sujeito ou um acidente de uma substância. Não é o Dasein que 

possui a liberdade, é, inversamente, a liberdade que o possui. É pertencendo à liberdade que 

ele é livὄeέ “ἡ homem não poὅὅui a libeὄdade como uma pὄopὄiedade, maὅ anteὅ, pelo 

contrário; a liberdade, o ser-aí ek-ὅiὅtente e deὅveladoὄ, poὅὅui o homem”26. A liberdade, 

como já aludido, revela o Dasein como possibilidade para possibilidade. Com isso, ele lida 

consigo próprio enquanto projeto. Contudo, mais do que mostrar o comum-pertencimento 

entre angústia e liberdade, Heidegger dá um passo além: ele afirma que a essência da verdade 

é a liberdade. Por ser uma doação súbita, gratuita, a liberdade é justamente o modo de ser do 

irrompido, ou seja, do desvelamento. 

χὅὅim, libeὄdade agoὄa diὐ aquilo “em face do que ὅe manifeὅta no inteὄioὄ do abeὄto 

[e] deixa que cada ente seja o ente que ele é. A liberdade revela-se, então, como o deixar-ser o 

ente”27, onde esse deixar-ὅeὄ não ὅignifica “nem uma omiὅὅão nem uma indifeὄença, maὅ o 

contὄáὄio delaὅ”28. Por conseguinte, o deixar-ser (lassen) é um compromentimento e interesse, 

é um entregar-se (einlassen) ao ente. No entanto, 

 

como a verdade é em essência liberdade, o homem histórico também pode, 
deixando que o ente seja, não deixá-lo ser naquilo que ele é e assim como é. 
O ente, então, é encoberto e dissimulado. A aparência passa assim a 
dominar. Sob seu domínio surge a não-essência da verdade29. 

 

O grande e surpreendente salto operado por Heidegger foi a percepção de que a não-

essência da verdade, o velamento ou esquecimento, é constitutivo da essência da verdade. 

Onde há desvelamento, deu-se, num único e mesmo ato, velamento. Um não é anterior ao 

outro, um não causa o outro. Velamento e desvelamento são o caráter próprio do ser enquanto 

uno que em si mesmo se diferencia, como a dobra que desdobra-se numa abertura que 

mantém o fechamento sempre em si. O ser se desvela como ente enquanto ao mesmo tempo 

                                                                 
26 HEIDEGGER, A essência da verdade. In: ______. Marcas do caminho, p. 202. 
27 HEIDEGGER, A essência da verdade. In: ______. Marcas do caminho, p. 200. 
28 HEIDEGGER, A essência da verdade. In: ______. Marcas do caminho, p. 200. 
29 HEIDEGGER, A essência da verdade. In: ______. Marcas do caminho, p. 203. 
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retrai-se como si mesmo, sendo o ser mesmo nunca manifesto, pois ele não é coisa alguma, é 

nada. Esse tema não é novidade aqui, pois já foi dito que é próprio do Dasein a fuga na 

cotidianidade. A cotidianidade é o velamento do Dasein enquanto livre e desvelador, 

enquanto suas possibilidades de ser, mas também o constitui ontologicamente, assim como a 

não-essência da verdade constitui ontologicamente a essência da verdade. O aberto só se dá 

no fechadoέ “Ek-sistente, o ser-aí é in-ὅiὅtente”30. Tal insistência diz justamente a tendência a 

fugir de si mesmo; o Dasein insiste em lidar com os entes intramundanos, insiste em sentir-se 

em casa no impessoal. 

É aí, justamente, que mora o perigo do esquecimento do ser. Há o esquecer do ser 

que é o caὄáteὄ de “eὅquecidade”, a ὄetὄação ou velamento pὄópὄia do ὅeὄ, conὅtitutivaν e há o 

esquecer que se esquece que o ser também é esquecimento. Tal esquecer constitui a errância 

do Dasein. Tanto a sanha, o afã, a ὕ  (hýbris) tipicamente moderna de querer apenas a luz, 

esquecendo-se do caráter constitutivo da sombra, quanto a pura lida cotidiana na obscuridade 

que não permite o eclodir de novas auroras constituem não um perigo qualquer, mas o perigo. 

ἔeliὐmente, contudo, que Höldeὄlin noὅ lembὄa de que “onde moὄa o peὄigo, é lá que também 

cὄeὅce o que ὅalva”31. 
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