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PREFÁCIO 
 

 

O nosso terceiro Prefácio, referido ao 

terceiro volume da Introdução à Filosofia de 

José Lucas de Omena e Lana Lisiêr Palmeira 

intitulado Acontecimento, nos exige, por uma 

parte, situar a obra homônima de Martin 

Heidegger Einleitung in die Philosophie (aulas 

de 1928-1929) no contexto da biobibliografia 

do próprio Martin Heidegger (1889-1976); e, 

por outra, enlaçar teoricamente os volumes 

primeiro (Filosofia) e segundo (Caminho) – os 

quais prefaciamos anteriormente − com este 

que conclui felizmente a obra de Lucas e Lana 

e que, segundo a nossa intenção, propomos, 

também,  ler. 

A obra em pauta do Dasein Martin 

Heidegger, vista de um certo modo, funciona 

como momento de uma transição ou ponte 

cujos extremos são, por um lado, Sein und Zeit, 

erste Hälfte  (1927) e, por um outro, o suposto 

giro (Kehre) a seguir que experimenta o 

discurso filosófico do pensador em trato; a 

partir de sua árdua e louvável tentativa por dar 

conta da famosa terceira seção – intitulada 
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Tempo e Ser – em que tinha dividido sua obra 

fundamental e, incluso, prometido uma, 

também, trinitária segunda parte da mesma.  Tal 

viragem sustenta-se no fato, segundo os 

estudiosos heideggerianos, de que A Questão 

do Ser – tema estrutural de sua filosofia – muda 

no modo em que é tratada pelo que, 

artificialmente, poderíamos denominar 

primeiro Heidegger (até 1927) para o segundo 

Heidegger. Quer dizer, o primeiro teria 

privilegiado, como ponto de partida, o Dasein; 

enquanto, o segundo, se debruçaria sobre o 

próprio Sein. 

Assim sendo, o trabalho de Lucas e 

Lana – visto retrospectivamente – se inicia com 

a Filosofia porque, definitivamente, quem 

possui a competência e faz acontecer o 

filosofar é o Dasein enquanto tal que, neste 

caso, é Martin Heidegger. Mas, então, 

ajustando as contas e dito claramente, que quer 

dizer: Introdução à Filosofia? Pensamos que 

quer dizer – tanto por parte de Martin 

Heidegger como, aqui, por parte de Lucas e 

Lana – iniciar didaticamente o caminho para 

entender, compreender e, sobretudo, viver a 

experiência fundamental de que Ser homem já 
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significa filosofar; e, portanto, Introduzir 

significa [a priori] pôr o filosofar em curso; 

isto é, fazer acontecer a Filosofia. 

Em consequência, esse poder de 

filosofar enquanto capacidade de pôr o 

filosofar em curso – a partir da Questão do Ser 

levantada, radicalmente, pelo Dasein – “é, na 

verdade, nos disse Martin Heidegger, um 

caminho que nos permite levantar a questão e 

respondê-la” (Que é isto – a Filosofia?). 

Respondida satisfatoriamente ou não tal 

questão por Martin Heidegger; porém, 

certamente, ninguém pode negar que esse será 

o desbravador Caminho indagador através do 

qual se embrenhe durante toda sua vida na 

tentativa de esclarecê-la.  “Desta maneira, nos 

disse Ele, a palavra grega filosofia é um 

caminho sobre o qual estamos a caminho” 

(Que é isto – a Filosofia?). A caminho, por 

suposto, de esclarecer filosoficamente “o 

sentido do Ser” e/ou “a verdade do Ser”; uma 

vez que ambas linguagens “expressam a mesma 

coisa” (O que é Metafísica?). 

Ousando, atrevidamente, fazer um tanto 

uma reflexão heterodoxa com relação à 

filosofia de Martin Heidegger, pensamos que a 
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tão procurada verdade do Ser – vista desde o 

estrito horizonte de compreensão do Aí (Da) do 

Ser (Sein) – significa: o Ser é mundano, 

temporal, finito, histórico, epocal, mortal e, em 

consequência, mera imanência, isto é, ao final 

das contas, nada.  Porém, vista essa verdade do 

Ser desde o horizonte de compreensão do Ser 

(Sein) Aí (Da), nos parece que o significado é, 

por demais, diferente. “É diferente porque 

recorda e traz presente por si mesmo (in-

manência) e através de si mesmo (trans-

parência) algo que vai além dele mesmo (trans-

cendência)” (Leonardo Boff. Os Sacramentos 

da Vida e a Vida dos Sacramentos). 

Por outras palavras, no modo de dizer de 

Martin Heidegger: “Só um ente cuja abertura é 

constituída pelo discurso do encontrar-se-que-

entende, a saber, que nessa constituição 

ontológica é seu ‘aí’, é o ‘em-o-mundo’, tem a 

possibilidade de ser tal desenraizamento, o 

qual não constitui um não-ser do Dasein e sim, 

ao contrário, é sua mais cotidiana e mais tenaz 

‘realidade’” (Ser e Tempo: §35). Assim, 

pensamos, o Dasein é, nada mais e nada menos, 

a realidade da realidade ou, em termos 

heideggerianos, “a clareira do Ser”. 
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É, pois, através da unidade integral do 

Dasein e/ou mediante essa Imanência que 

Transparenta a Transcendência que o Ser, 

enquanto tal na sua totalidade, se experimenta 

como revelação/ocultação. Como Aconteci-

mento/Apropriação em, por e com o Dasein. 

De certo modo, podemos dizer que foi andando 

por esse claro/obscuro caminho que atravessou 

a vida e se construiu a obra total de Martin 

Heidegger, Daí que possa ser considerada, 

qualitativamente, uma “Filosofia do 

Acontecimento” (Ereignisphilosophie) 

(Rüdiger Safranski. Heidegger. Um Mestre da 

Alemanha entre o bem e o mal). 

Sem abandonar de todo a ideia de que, 

por suposto, Martin Heidegger –na sua 

Einleitung in die Philosophie – nos entrega, 

filosofando, uma obra de caráter introdutório a 

sua filosofia; debemos reconhecer em Lucas e 

Lana um trabalho de Introdução à Filosofia de 

fôlego e originalidade; e não apenas de simples 

comentário a uma obra filosófica. A 

originalidade consiste, queira-se ou não, na 

tentativa de mostrar uma verdadeira introdução 

ao filosofar, já, também, filosofando; e na 

valente ruptura com as tradicionais formas de 
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escrever e apresentar uma Introdução à 

Filosofia. Dizemos “de fôlego” porque nota-se 

no desenvolvimento aprimorado de sua obra, 

heideggerianamente ou não, uma pesquisa 

pluridisciplinar e um delicado cuidado na 

precisão da linguagem usada. Desde logo, lida 

nos seus três volumes, será de bastante proveito 

para todo aquele que tenha esse afortunado 

atrevimento.  

                                                                                      

Alberto Vivar Flores 
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CAPÍTULO I 

ACONTECIMENTO 

 

 

Foi posto anteriormente que a filosofia 

é um processo que se realiza no interior do ser-

aí e que é consequência de um desvelamento do 

próprio ser-aí em sua condição mundana. O 

autor nos mostrou claramente que esta operação 

filosófica explicitada como fenômeno 

intrínseco do ser-aí humano não se configura 

como um rompimento com aquilo que a 

tradição nos ensinou, pelo contrário, a tradição 

é a própria ferramenta para pensarmos o modo 

pelo qual se discorreu “A Introdução à 

Filosofia”, no entanto, ao fazer esta análise, o 

filósofo nos põe diante de um problema que 

consiste em compreendermos o sentido que esta 

filosofia do acontecimento traz para a própria 

filosofia, é neste problema que reside a urgência 

e autenticidade do pensamento heideggeriano. 

Em termos filosóficos, o que temos dentro da 

filosofia do autor de “Ser e Tempo” é o 

instrumento da tradição que rejeita a própria 
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tradição1 com o intuito de pensar a filosofia sob 

outra ótica. Segundo Heidegger, a modernidade 

causou-nos a impressão de que a metafísica foi 

superada e a que a filosofia está infinitamente 

distante da ciência. Portanto, como 

compreendermos a filosofia enquanto 

fenômeno interno ligado ao ser-aí uma vez que 

a mesma nos é colocada como elemento 

externo? A problemática aqui elencada é 

notável no pensamento de Heidegger, 

sobretudo na sua atividade acadêmica pública, 

vista anteriormente a partir das conferências e 

da própria obra “Introdução à Filosofia”, que é 

consequência de uma série de aulas do filósofo 

ministradas aos seus alunos. A aventura da 

“Introdução à Filosofia” enquanto 

possibilidade de “Pôr o Filosofar em Curso” 

nos jogou diante de um pensar que, ao buscar 

pensar o próprio pensar, estabelece para si um 

caminho conceitual que, embora atenda à 

metodologia tradicional, nos autoriza a 

contemplar de forma muito sutil o filosofar 

realizado na essência mais peculiar do homem. 

A partir daí, iremos expor o desenvolvimento 

 
1 Tradição entendida como tradição metafísica.  



 

- 19 - 

da psique, do raciocínio e da filosofia como 

fenômeno do próprio modo de ser do ser-aí, 

portanto, como manifestação de si, do outro e 

do mundo.  

 

O pensamento enquanto psique2 essencial do      
ser-aí.  
 

 
2 Na mitologia grega, a “Psique” aparece como uma 

figura mítica responsável pela personificação da “Alma”. 

Na narrativa encontrada no livro “Asno de Ouro” de 

Apuleio, Eros, o deus do amor, apaixona-se por uma 

mortal, entretanto, o encanto dessa mortal não agradava 

Afrodite, deusa do belo e do amor e que também era mãe 

de Eros. Em um dado momento, os mortais deixaram de 

ir ao templo de Afrodite para adorar a mortal, o que 

despertou a ira de Afrodite. Afrodite ordenou a Eros que 

atingisse a mortal com uma flecha enfeitiçada, o que a fez 

apaixonar-se por uma criatura das trevas, mas mesmo 

com o infortúnio, Eros continuou apaixonado pela 

mortal. Com a impossibilidade de ficaram juntos, as 

flechas de Eros acabaram sendo jogadas para o acaso, 

com o tempo, Psique libertou-se do feitiço de Afrodite e 

deixou de apaixonar-se e nem mesmo os seus 

pretendentes tiveram êxito. O termo grego passou a 

designar “Alento” e, posteriormente, “Sopro”, de modo 

que na cultura hebraica, o termo passou a ser 

compreendido como essência de tudo o que é vivo. A 

partir daí, as potencialidades humanas, por serem mais 

profundas do que a dos animais, foram compreendidas 

com faculdade cognoscível das emoções humanas. Tanto 
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Por meio da tradição, verificamos o 

quanto a filosofia foi transmutada conforme as 

exigências de cada momento e perspectiva, por 

ora, podemos observar na gênese grega as 

guinadas que marcaram o pensamento: da 

natureza para o homem e do homem para o ser. 

O ideário indubitável desse projeto é a clara 

evidência do fenômeno humano em suas 

manifestações particulares, o que torna 

razoável concebermos um desenvolvimento 

que atua diretamente na psique e que traduz a 

atividade do ser-aí no seu modo de ser 

 
na cultura grega quanto na hebraica, o “Alento” tornou-

se inerência da vida, portanto princípio constitutivo da 

vida. O princípio transcende a realidade corpórea e revela 

a essencialidade da existência humana (APULEIO, 

1990). O termo apareceu na literatura póstuma, a saber, 

no romance “Os amores de Psique e Cupido” de Jean de 

La Fontaine, na peça “Psyché” do dramaturgo francês 

Jean Baptiste Poquelin, o Molière, entre outras obras. 

Não podemos deixar de citar a obra “Além do Princípio 

do Prazer” de Sigmund Freud, onde o autor mostrar a 

importância do termo na compreensão da psicanálise 

(DORSH, 2001). Nesse sentido, optamos pelo termo 

“Psique” com o objetivo de aproximarmo-nos dos 

princípios que norteiam o “Curso” de uma filosofia 

guiada pelas suas estruturas internas, atendendo assim, a 

ideia de acontecimento e despertar filosófico.  
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específico na mundanidade. Assim, o fato do 

ser-aí pensar converte-se em um fenômeno 

capaz de impetrar em diversas esferas do 

conhecimento humano. O pensar foi 

compreendido como atividade intelectiva 

ligada às capacidades mentais do ser humano, 

todavia, sendo o mundo um modo de ser do ser-

aí, todo evento promovido pela natureza, seja 

ele físico ou biológico, estrutura no pensamento 

uma atividade que transcende a própria 

intelectividade, na verdade, o intelectivo 

encontra-se no homem e no mundo. O 

“espectro” do entendimento nos aproxima da 

interioridade do filosofar, o pensamento 

“dorme”, mas encontra-se presente em toda a 

sua autenticidade. O reconhecimento da 

existência se dá por nossa consciência de morte, 

entretanto, o desespero perante a morte, e aqui 

compreendemos o desespero em toda a sua 

possibilidade, altera o sentido verdadeiro da 

existência, permitindo que o filosofar não 

desperte do seu “sono”.  

A essência da existência em Heidegger 

manifesta-se no pensar, o que nos leva a refletir 

sobre a razão como mote de possibilidade de 

reflexão do ser-aí humano. Contudo, o autor 
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não concebe essa manifestação como 

consequência de um processo metafísico que 

categoriza, afirma e reconhece o ser e o ente em 

reducionismos teóricos que escondem o 

verdadeiro sentido do ser. Tal análise 

metafísica mantém dicotomias e situa o ser-aí 

em uma mundanidade condenada à facetas de 

compreensão, mas ao contrário, o homem posto 

no tempo: o que aqui importa não é a 

especialidade, mas a temporalidade, realidade 

finita de um homem de finitude. Para o filósofo 

da Floresta Negra, o homem consequente da 

modernidade ainda não permitiu a constatação 

autêntica do próprio homem, pois os discursos 

introdutórios deslocaram o ser-aí para fora de 

si mesmo. Enquanto a pisque permanecer em 

seu sono, não teremos o homem verdadeiro, 

nem teremos filosofia: o filosofar será uma 

mera subjugação das nossas fragmentações 

acadêmicas.  Nesse aspecto posto por 

Heidegger, o “Pôr o Filosofar em Curso” torna-

se “Introdução à Filosofia” no dinamismo de 

um ser-aí real em si mesmo e que por ser 

inerente a si é levado a se superar sem deixar de 

ser si próprio, isso significa despertar o ser-aí 

dos enganos postos pelas pseudofilosofias. Em 
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decorrência desse ser-aí humano ainda não 

constatado, temos um âmbito humano que está 

para além da dicotomia de animalidade e 

racionalidade, pois a totalidade do ser implica 

em um estado de coisa no qual o humano não 

somente participa e co-participa do mundo, mas 

ele mesmo é mundo enquanto modo de ser da 

mundanidade; o pensamento é a manifestação 

do todo sempre dado, portanto, a necessidade 

desta “Introdução à Filosofia” heideggeriana é 

de fazer o ser-aí ser constatado. Isso implica 

dizer que somente o ser-aí possui o mundo, no 

sentido de que somente o homem é uma 

possibilidade constante e, por ser constante, 

constitui o mundo, fazendo desse um princípio 

formador. O pensar deixa de ser psique e torna-

se fenômeno, traduzindo o motivo da fuga 

humana, pois ao se colocar como animal, o 

homem suplanta as suas possibilidades de ser, 

nesse sentido, a fenomenologia torna-se um 

método essencial para refletir sobre as 

possibilidades de percepção filosófica em sua 

mais autêntica particularidade existencial.  
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Fenômeno e Existência 
 

O “Curso” do filosofar exige a 

possibilidade de uma reflexão que seja capaz de 

pensar a interioridade do ser-aí, embora esse 

seja uma expressão da essência da finitude e, 

portanto, presente em todas as coisas como 

modo de ser do sempre dado e manifestado. É 

no fenômeno que Heidegger discorre uma 

linguagem possível ao entendimento em sua 

proposta de “Introdução à Filosofia”, a partir do 

projeto de Edmund Husserl que este fenômeno 

tornar-se-á possível. 

 

Fenomenologia 
 

As influências do pensamento moderno 

de Descartes e Kant e a aguçada psicologia de 

Franz Bretano elucidaram o projeto filosófico 

da fenomenologia pretendido por Edmund 

Husserl. Sua proposta de libertar a filosofia do 

reducionismo psicológico é caracterizada por 

um procedimento metodológico capaz de 

atingir as exigências postas pela especulação 

filosófica. Para tanto, a fenomenologia 

apropria-se das coisas do mundo como 
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manifestação fenomênica, uma tentativa de 

compreender o mundo mediante o seu instante. 

Husserl, na sua máxima, a saber, “conduzir a 

verdade à certeza de si mesmo” (HUSSERL, 

1973), não concebe os entes do mundo 

separadamente, estudando cada qual na sua 

particularidade, como o faz as ciências naturais, 

mas sim apreende o mundo na sua totalidade. 

Isso implica necessariamente no estudo do 

fenômeno antecedente a linguagem que 

circunda o próprio mundo. 

A fenomenologia de Husserl põe em 

análise contínua as interpretações do fenômeno 

estabelecidas pela experiência. Para concretizar 

seu projeto, o fundador da fenomenologia 

compreende a prática fenomenológica como 

redução fenomenológica. Este reducionismo 

não se trata de uma análise superficial focada 

em uma determinada teoria filosófica, mas de 

uma estrutura conceitual que se funda em um 

sistema que objetiva as possibilidades de captar 

os fenômenos na sua manifestação mais 

particular. Esta manifestação consiste na 

apresentação do fenômeno à percepção tal qual 

ele é em si mesmo, por isso, um sistema calcado 

no percebido e no que percebe, configurando-



 

- 26 - 

se como realidade mundana que admite a 

participação do ser-aí como inerência do 

mundo, o qual não é pura captação, mas 

extensão da temporalidade do próprio homem. 

Nesta óptica, cada ser humano em sua 

singularidade partilha de uma totalidade na qual 

toda manifestação, seja ela comportamental ou 

social, configura-se como totalidade humana, a 

reflexão desenvolvida por Heidegger a partir da 

fenomenologia mostra-nos que escutar o apelo 

do ser significa responder em cada instante aos 

enfrentamentos do mundo em cada faceta de 

nossas atitudes, de modo que qualquer atitude 

repercute na existência total do ser-aí humano, 

como vimos anteriormente, qualquer influência 

sobre o ser-aí muda a sua estrutura ôntica.  

Nesse movimento fenomenológico, a 

apreensão se dá nas manifestações dos 

fenômenos na consciência do homem, aqui, o 

que nos interessa não são os conceitos dados 

objetivamente ao homem no mundo, mas o 

modo como o mundo se apresenta à nossa 

consciência e como este mundo, segundo 

Heidegger, é consciência; em outras palavras, o 

que interessa é o pensar humano que escapa à 

intelecção mental ou à representação dos 
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fenômenos. O conhecimento comumente 

difundido pela ciência moderna reside na 

relação entre sujeito e objeto, na qual o mundo 

é compreendido a partir do contato do homem 

com a realidade que lhe circunda. O sistema 

fenomenológico aponta que conceber o 

conhecimento no âmbito representativo 

provoca uma dicotomia abstrata acerca da 

realidade, com isso, as percepções e essências 

que a consciência gera dos seus objetos são 

desconsideradas.  

Ao elaborar um sistema rigoroso com 

intuito de levar a coisa a si mesmo, Husserl 

rompe com muitos conceitos da ciência, do 

senso comum e até mesmo da cultura filosófica 

erguida no pensamento Ocidental, e passa a não 

estudar mais as pretensões metafísicas, 

entendidas aqui como as faculdades 

transcendentais do sujeito que representa, por 

meio de uma relação, os atributos externos do 

objeto, mas uma guinada que busca investigar a 

consciência onde sempre se manifestou os 

fenômenos ocorridos: 

 

Em primeiro lugar, menciono a tarefa 

geral que tenho de resolver para mim 
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mesmo, se é que pretendo chamar-me 

filósofo. Refiro-me a uma crítica da 

razão. Uma crítica da razão lógica, da 

razão prática e da razão valorativa em 

geral. Sem clarificar, em traços gerais, 

o sentido, a essência, os métodos, os 

pontos de vista capitais de uma ciência 

da razão; sem dela ter pensado, 

esboçado, estabelecido e demonstrado 

um projeto geral, não posso 

verdadeiramente e sinceramente viver. 

Os tormentos da obscuridade, da 

dúvida, que vacilam de um para o outro 

lado, já bastante os provei.  Tenho de 

chegar a uma íntima firmeza. Sei que 

se trata de algo grande e imenso; sei 

que grandes gênios aí fracassaram; e, 

se quisesse com eles comparar-me, 

deveria de antemão desesperar (...) 

(HUSSERL, 1990, p. 12). 

 

Husserl pensa a subjetividade como 

consciência, o que sustenta a possibilidade de 

uma ciência que se volta para alguma coisa; no 

entanto, o que pode a consciência conhecer? 

Segundo o filósofo, a natureza do mundo e o 

próprio mundo. Não como apreensão 

representativa conceitualista da objetividade, 

mas como o fenômeno do instante ocorrido. 

Portanto, a consciência não pode ser mais 

pensada como atividade do sujeito 
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transcendental situado em uma relação contínua 

com o mundo e a diversidade dos entes, mas 

como consciência que transcende aos 

fenômenos mantendo o próprio ato 

transcendental como fenômeno.  

A fenomenologia mantém a intenção 

transcendental que remete à filosofia de Kant e 

fundamenta a sua teoria na percepção dos 

fenômenos captados pela consciência como 

estrutura reflexiva da essência mais particular 

do próprio fenômeno. Incondicionalmente, a 

essência não está sobreposta ao objeto, não se 

refere a um pensamento que cinge a condição 

subsequente, ou seja, não se trata de pensar a 

transcendência como um deslocamento 

metafísico: centraliza-se na ação da consciência 

que percebe a objetividade mediática do 

fenômeno. Consequentemente, a consciência 

não subsiste nela mesma, mas na sua função 

intencional arraigada no fenômeno, e a essência 

do mesmo não reside na unidade total do ser 

como na cultura metafísica que remete ao 

pensamento de Aristóteles. Temos aqui uma 

tentativa lógica de apreender o conteúdo real 

absolvido pela consciência.  
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A partir da fenomenologia, fundaram-se 

grupos intelectuais apreciadores da filosofia 

inaugurada por Husserl, dentre eles encontrava-

se Heidegger, que de mediato encantou-se com 

a fenomenologia e tornou-se um dos 

professores assistentes de Husserl. Foi a partir 

da fenomenologia que Heidegger alimentou 

uma grande necessidade de significação para o 

pensamento inferido por Husserl: “Na escola 

fenomenológica ele tomara consciência de que 

aí há um problema. À maneira fenomenológica, 

ele se indaga que postura devo escolher para 

que a vida humana possa se mostrar em toda a 

sua singularidade” (SAFRANSKI, 2005) 

A significação que Heidegger faz da 

fenomenologia aparece expressivamente na sua 

célebre obra “Ser e Tempo”, dedicada ao 

próprio Husserl. Na obra, Heidegger discorre 

sobre a fenomenologia categorizando-a como a 

ciência dos fenômenos pensada em um rigoroso 

método investigativo com o objetivo de 

responder às tentativas de psicologismo da 

filosofia fortemente difundida pela filosofia 

pós-kantiana. A fenomenologia, embora 

responda a questões importantes, limitar-se-ia o 

seu sistema ao opúsculo da problemática. Em 
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Heidegger, existe uma pretensão de retomar a 

questão do ser como o ponto fundamental da 

filosofia e, enquanto a fenomenologia visava à 

compreensão dos fenômenos mediante as 

percepções, o filósofo alemão instiga não 

somente o problema percepcional, mas o 

problema que perpassou toda a história da 

filosofia, a saber, o problema do ser: 

 

Embora nosso tempo se 

arrogue o progresso de 

afirmar novamente a 

‘metafísica’, a questão aqui 

evocada caiu no 

esquecimento. (...) A 

questão referida não é, na 

verdade, uma questão 

qualquer. Foi ela que deu 

fôlego às pesquisas de 

Platão e Aristóteles. Para 

depois emudecer como 

questão temática de uma 

real investigação. 

(HEIDEGGER, 2006, p. 

37). 

 

Na sua análise, o autor adentra na 

problemática do ser assumindo-o como uma 

possibilidade de sentido e não tão somente 

como conceitos e categorias de uma metafísica 
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que investiga o ser enquanto ser e as 

necessidades que o acompanha 

necessariamente. Heidegger desenvolve na 

essência peculiar do seu pensamento uma via 

que o conduz a uma “metafilosofia”3, o marco 

do seu sistema é erguido em uma ontologia da 

ontologia, e sem dúvida, tal originalidade foi 

possibilitada metodologicamente pela análise 

fenomenológica de por a consciência 

direcionada ao sentido do ser. Entre os seres, 

somente um pode compreender os fenômenos, 

assim, somente um ser é capaz de compreender-

se como ente que entende os entes e o próprio 

ser.  

O marco fenomenológico consiste na 

possibilidade do mesmo apreender o sentido do 

ser enquanto fenômeno, o que Heidegger 

denomina de analítica existencial4. Temos aqui 

as bases do projeto de reformulação da 

 
3 Processo no qual a filosofia analisa a própria filosofia. 

A “Metafilosofia” discorre sobre a função da filosofia 

analisando os seu esboço, objetivo e conceito enquanto 

manifestação epistêmica do conhecimento humano.  
4 Reflexão ontológica e ôntica fundada na existência do 

ser-aí humano. Ele direciona-se ao modo de ser do ser-

aí manifestado na mundanidade, desse modo, a analítica 

existencial se dá na cotidianidade.  
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metafísica. A problemática do ser é posta pelo 

autor como problemática existencial do 

homem. A objetividade existencial do homem 

não é exposta antropologicamente, Heidegger 

não desenvolve uma antropologia filosófica e 

nem uma estrutura prática de conceber o 

homem na sua inteireza, como pensara Kant na 

sua “Crítica da razão prática”, mas uma 

investigação fenomenológica que eclode no ser 

do homem, ser determinado no seu instante 

como ser-aí. Como constata Christian Dubois: 

 

(...) Ao revertermos às objeções em 

outros tantos motivos para questionar o 

que significa ‘ser’, não adquirimos com 

isso nenhuma orientação particular 

para colocar a questão. Por onde 

começar? Pelo azul do céu, o que é? 

Por mim, o que sou? E que tipo de 

interrogação? Gramaticalmente, lógica 

intuitiva, qual? Somos lançados de 

volta ao mar. Heidegger vai orientar a 

questão orientando-se por ela 

(DUBOIS, p.15, 2004). 

 

Heidegger compreende o ser-aí como 

um interstício de possibilidades, a sua máxima 

consiste no fenômeno existencial. É no existir 

que o ser-aí acontece e este acontecer só é 
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possível mediante ao lançamento do ser no 

mundo ante o nosso existir, jogado diante de 

nós. A partir daí, o ser-aí é entendido como 

manifestação possível do ser em meio à 

circunstância do mundo e o movimento do 

existir no próprio mundo. O mundo, no 

pensamento de Heidegger, como expusemos, 

não se reduz ao contexto físico onde o ser-aí 

efetiva as suas relações, mas infere o constante 

da existência, está intrínseco no existir. O ser-

aí existe na medida em que interage com o seu 

mundo, marcado pelas paixões, próximo aos 

entes que se expõem diante das suas mãos, 

tomando-os como instrumentos em benefício 

de tarefas que só tem significado quando está 

em peculiar consonância com as alusões do 

mundo junto aos seus desígnios e aos dos outros 

que coexistem. O ser-aí não se confunde com a 

consciência na medida em que nos permite 

participar do tirocínio humano sem torná-lo 

submisso a uma concepção subjetiva. O ser-aí 

é o antecedente da própria compreensão de 

subjetividade.  

Destarte, o exame atento da existência, 

em características fenomenológicas, apresenta 

certa fidelidade ao pensamento de Heidegger 
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quando o autor mantém a interrupção do 

convencionalismo contido em nossos 

conhecimentos dos fenômenos. Heidegger 

entende a epoché5 como propedêutica de uma 

subjetividade produzida em virtude da 

percepção dos fenômenos com o intuito de 

buscar no sentido do ser o que faria das coisas 

elas mesmas, sem ter que impugnar o seu 

método a uma ciência que se ocupe do estudo 

do “ego” em motes transcendentais.  

A fenomenologia teve notoriedade em 

importantes correntes filosóficas do século XX, 

sobretudo no existencialismo, que se apresenta 

como uma proposta inovadora de filosofar o 

 
5 O termo remete à filosofia cética do Sexto Empírico. 

No sentido grego, significa um perene estado de repouso 

da mente humana, onde rejeitamos as negações e 

afirmações do mundo para contemplarmos a certeza de 

nós mesmos a partir da nossa existência.  Husserl 

apropria-se do termo e o compreende como “Suspensão 

do mundo”, uma reflexão sobre o “Mundo” inerente a si 

mesmo e estático em meio à temporalidade. Esse estado 

do “Mundo” permite ao mesmo ser pensado por uma 

realidade externa, que é a própria consciência do homem. 

No pensamento fenomenológico, “Epoché” permite aos 

homens refletirem sobre si em consonância com a 

essência e a consciência, fazendo o ser humano atingir a 

sua realidade “Pura”. (LALANDE, 1999) 
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existir do homem, mostrando que as 

especulações acerca da existência e suas 

manifestações fossem postas em evidência. 

Comumente, difunde-se a ideia de que a ruptura 

sistemática do existencialismo perante o 

modelo tradicional de filosofia rejeita as 

problemáticas filosóficas direcionadas às 

problemáticas filosóficas tradicionais, uma vez 

que o cerne não era a função da academia, mas 

uma filosofia voltada para singularidade da 

vida calcada na existência humana. No entanto, 

uma possível ideia de pensar o “Pôr o Filosofar 

em Curso” nas bases existencialistas extrapola 

os limites da técnica e nos situa em um projeto 

filosófico autêntico.   

 

O existencialismo  
 

Inexoravelmente, o existencialismo 

aponta para a limitação humana e a sua 

vulnerável existência, a consciência obvia da 

sua finitude, as suas paixões enternecedoras, o 

outro como constante presente em nossas vidas 

e as limitações do que seja ser livre; 

percebemos a elucidação de um sistema 
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filosófico que visa o enfrentamento da 

existência: 

 

Entre 1939 e 1945 não fazia 

política. Me ocupava de 

literatura, vivia com meus 

amigos, era feliz (...) 

Subitamente estourou a 

guerra e, aos poucos, 

sobretudo depois da derrota 

e da ocupação alemã, eu me 

senti completamente 

privado do mundo que eu 

acreditava ter diante de 

mim. Encontrei-me diante 

de um mundo de miséria, de 

malefícios e desespero. 

(SARTRE, 1986, p.62). 

 

 Em meio às perturbações do século 

XX, disseminou-se a ideia de que o 

existencialismo não passava de uma filosofia de 

protesto marcada pelas dissonâncias sociais e 

sem nenhuma característica rigorosamente 

lógica. Em toda a história da filosofia, é 

possível claramente perceber o drama da 

existência presente nos sistemas filosóficos, 

como exemplos, podemos citar alguns temas 

dos diálogos de Platão, os solilóquios de santo 

Agostinho e a busca de uma verdade capaz de 
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sustentar a realidade fundada no cogito 

cartesiano. O método existencialista aproxima-

se de Heidegger quando infere a necessidade de 

retomada dos textos antigos em uma epopeia 

não mais constituída na máxima universal de 

uma verdade que está para além da 

contingência do mundo, mas que investiga os 

conceitos da tradição nas conjunturas do existir 

do ser-aí no mundo.  É uma perene condução 

do homem a si próprio, confrontando-o as 

peculiaridades do existir.  

O confrontar o existir nos autoriza a 

pensar o “Pôr o Filosofar em Curso”, pois uma 

das características cruciais da filosofia é a 

existência particular dos homens. Diferente da 

concomitante adesão de uma filosofia que 

reflete o seu “curso” em base empirista e 

positivista, visando resultados técnicos ou até 

mesmo posturas que vêem no processo 

filosófico um fenômeno de confronto de 

classes, direcionando a mesma em um viés 

marxista, Heidegger concentra a sua atenção no 

indivíduo, sua singularidade é motivada pela 

concretização existencialista ante a 

mundanidade. Heidegger nos põe diante de um 

caminho filosófico como procedimento 
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indireto, mediado por uma metodologia 

pedagógica de “Pôr o Filosofar em Curso” que 

evidencia a especificidade do individuo 

produzindo características existências 

adjacentes ao entendimento de si perante o 

mundo, atualizando a máxima délfica gnōthi 

seauton6. Tal processo admitiria um caminho 

no qual o ser-aí possuísse um esclarecimento de 

sua condição existencial, portanto, as paixões, 

os riscos, as possibilidades, a finitude, a 

realidade de morte intrínseca no ser um com o 

outro no mundo resultaria na efetivação do 

acontecer filosófico na íntima relação do 

humano com o mundo. Um método que 

 

6 Axioma grego traduzido como “Conhece-te a ti 

mesmo”. O aforismo encontrava-se no pátio do Templo 

de Apolo na cidade de Delfos. Segundo o escritor 

Pausanias, geógrafo grego do século II d.C e autor da 

“Descrição da Grécia”, o “Conhece-te a ti mesmo” 

desenvolveu-se em diversos significados, de modo que o 

termo aparece desde Platão, nos diálogos referente a 

Sócrates, até a famosa enciclopédia grega, a “Suda” do 

século X. (PAUSANIAS, 1918) Na literatura recente, 

podemos citar a obra “Hermenêutica do Sujeito” de 

Foucault, na qual o autor desenvolve uma exegese sobre 

o aforismo. (FOUCAUL, 2006) 
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possibilite este acontecer revela a necessidade 

de uma filosofia capaz de desenvolver uma 

especulação conceitual do que de fato seja uma 

“Introdução à Filosofia”. Tendo colocado o ser-

aí como uma possibilidade de constantes 

discussões, Heidegger nos situa em uma 

contínua atualização da essência do homem no 

seu existir. Este movimento atualizante do ser 

implica na preservação do mesmo sendo um ser 

fidedigno ao existir. O que implica no cuidado 

do ser, condição sistemática da metafísica 

subjetiva do ser-aí, diz-nos Santos, comentando 

o “Cuidado” no pensamento de Heidegger: 

 

Através da angústia o ser do 

estar-aí mostrasse como 

cuidado (Sorge). Cuidado 

do meu próprio estar-aí 

como ser no mundo e o dos 

outros em geral. O cuidar é 

um fenômeno ontológico 

fundamental, isto é, no 

fenômeno do cuidado o 

homem preocupa-se 

(Fürsorge) com o seu 

próprio existir e com o 

existir em geral. Isto porque 

o homem é um ser no mundo 

que, enquanto presença, é 

também um ser com os 
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outros os que lhe permite a 

abertura para a convivência. 

Esse fenômeno do cuidado 

se dá em uma temporalidade 

finita. (SANTOS, 2001, 

p.06). 

 

O cuidado aparece no pensamento de 

Heidegger como determinação ontológica do 

existir do ser-aí. Categoricamente, o cuidado 

admite a pluralidade do conhecimento incluso 

nas relações do ser um com o outro no mundo.  

Podemos admitir uma “filosofia do cuidado” 

ligada não somente a uma ontologia, mas a uma 

epistemologia capaz de guiar-se nas exigências 

peculiares do ser que se realiza em todo seu 

dinamismo existencial. Este conceito revela a 

oscilação pedagógica do pensamento filosófico 

de Heidegger. Ao reabilitar a metafísica que 

encara o ser, Heidegger inaugura uma 

transformação teórica que perpassa todo 

conhecimento humano.  

O ônus heideggeriano de uma filosofia 

da totalidade focada na singularidade do ser traz 

a importância de um projeto existencial que, a 

partir do século XX, almeja atualizar os 

cuidados humanos e a formação humanizada 
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das vivências humanas em campos 

relacionados ao ser um com o outro no mundo. 

O que confirma a máxima “moral” de Hans 

Jonas na qual o filósofo reedita o imperativo 

categórico kantiano ao determinar: “(...) aja de 

maneira tal que os efeitos da sua ação sejam 

compatíveis com a permanência de vida sobre a 

terra” (JONAS, 2000, p. 49). Hans Jonas nos 

ensina a preocupar-nos com a finitude do ser-

aí, portanto, um ser vivente, e com tudo aquilo 

que ao manifestar-se como condição iminente 

do ser-aí se realiza na realidade circundante, ou 

seja, o mundo e os seus atributos, por isso, um 

cuidado com a natureza.  O cuidado é o 

antecedente que preserva o mundo e, 

consequentemente, sua instrução é a condição 

da existência humana para garantir seu sustento 

e manutenção da sua cultura. 

Em Heidegger, o cuidado renova-se 

conceitualmente mediante o cuidar de si 

promovido pelo ser-aí. O cuidar de si é 

apreender a si mesmo para compreender o que 

seja o ser do homem, um processo que tem o 

intuito de levar o ser ao entendimento do seu ser 

e dos entes do mundo.  Heidegger demonstra o 

cuidado como possibilidade do ser-aí enquanto 
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ser no mundo. Embora pareça uma visão 

pragmática do conceito de cuidado, o que 

Heidegger enfatiza é a realidade ontológica, 

pois o cuidado é visto como uma forma própria 

da estrutura do ser-aí, tal noção, por 

conseguinte, invoca um conceito de 

“Introdução à Filosofia” que foge do esquema 

tradicional comumente difundido na história da 

filosofia.  O que abstraímos do real e delegamos 

como atividade humanista é na verdade uma 

emanação do cuidado. Heidegger traduz esse 

cuidado como “Cura”, em “Ser e Tempo”, 

encontramos no mito de Higino o significado 

do cuidado humano: 

 

Certa vez, atravessando um 

rio, Cura viu um pedaço de 

terra argilosa: cogitando, 

tomou um pedaço e 

começou a dar-lhe forma. A 

cura pediu-lhe que desse 

espírito à forma de argila, o 

que ele fez de bom grado. 

Como a Cura quis então dar 

seu nome ao que tinha dado 

forma, Júpiter a proibiu e 

exigiu que fosse dado o 

nome. Enquanto Cura e 

Júpiter disputavam sobre o 

nome, surgiu também a 
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Terra (tellus) querendo dar o 

seu nome, uma vez que 

havia fornecido um pedaço 

de seu corpo. Os disputantes 

tomaram Saturno como 

árbitro. Saturno pronunciou 

a seguinte decisão, 

aparentemente equitativa: 

“Tu, Júpiter, por teres dado 

o espírito, deves receber na 

morte o espírito e tu, Terra, 

por teres dado o corpo, 

deves receber o corpo. 

Como, porém, foi a Cura 

quem primeiro o formou, ele 

deve pertencer a Cura 

enquanto viver. Como, no 

entanto, sobre o nome há 

disputa, ele deve chamar-se 

Homo, pois foi feito de 

húmus”. (HEIDEGGER, 

2011, p.266).  

 

Percebe-se que o cuidado é determinado 

como uma das características do ser, o ser que 

efetiva a si mesmo como ser no ocorrido do 

momento contínuo, mostrando que no ser-aí 

não existe nada de permanente no mundo 

prático, mas que todo o existente na 

mundanidade seria um ânimo para ser o que é. 

O tornar-se é a condição da existência por meio 

de um “Filosofar” que se põe em “Curso”, 
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fazendo acontecer o fenômeno como uma 

realização que não está para além dele, mas que 

implica o que ele é de fato. A “Introdução à 

Filosofia” que Heidegger categoriza justifica-se 

como determinação da filosofia da existência 

por mostrar que introdução não é 

necessariamente conduzir quem se encontra 

fora, mas um despertar, portanto, um existente 

do ser-aí; seria esse o objetivo do 

acontecimento filosófico, o caminho do 

“Filosofar” para desvelar o real de si mesmo. 

Tal caminho que leva ao ser de fato, distingue-

se das sórdidas concepções “dogmáticas” que o 

mundo moderno contempla nos seus profetas, 

logo, a constante busca de uma vida digna no 

pensamento de Heidegger é realizada na 

preocupação que o ser tem com outro. Todavia, 

não devemos esquecer que o ser um com o 

outro não pertence ao outro, mas estende-se ao 

conceito mediático do ser, a generalização do 

mundo como modo se ser do ser-aí humano: 

 

A “generalização” é de 

ordem ontológica e a priori. 

Ela não significa 

propriedades ônticas que 

constantemente aparecem, e 
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sim a constituição de ser 

sempre subjacente. Só isso 

torna ontologicamente 

possível que esse ente possa 

ser onticamente referido 

como cura. A condição 

existencial de possibilidade 

de “uma preocupação com a 

vida” e “dedicação” deve ser 

concebida como cura num 

sentido originário, ou seja, 

ontológico. (HEIDEGGER, 

2011, p.267). 

 

O fenômeno humano é marcado nas 

suas relações ordinárias por pressupostos que o 

leva a se afirmar no mundo, tal afirmação se dá 

por meio do aparato cultural, que é o que nos 

permite, como indivíduos, viver socialmente. É 

no dia a dia que o “ser-aí ganha modos que 

permitem que ele proceda em conformidade 

com o que se convencionou adequado ao seu 

mundo” (KAHLMEYER-MERTENS, 2008, p. 

30). Com isso, se estabelece um grupo para agir 

de maneira que lhe convenha viver socialmente, 

no entanto, nos deparamos com certo 

reducionismo existencial ao tendermos às 

adequações estereotipadas. Neste cenário, 

pensar uma “Introdução à Filosofia” no 
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caminho da existência é aparentemente confuso 

até mesmo aos moldes filosóficos, pois o que 

nos foi dado da adequação das nossas vidas a 

um suposto estado de sanidade não passa de 

uma investida curricular ou disciplinar, como 

vem sendo refletido em nosso trabalho. 

Também não podemos pensar que tal 

introdução se limita à especulação filosófica, o 

que Heidegger propõe é uma totalidade do 

conhecimento humano, onde as suas 

singularidades resultam de um modo do ser-aí. 

As padronizações das nossas relações 

afetam o “Curso” do “Filosofar”, pois a 

liberdade do indivíduo age de acordo com o 

grupo que a determina, o que para Heidegger 

assume uma postura impessoal, pois o ser-aí 

não age na sua existência particular, mas nas 

adequações normativas, ele é condenado ao 

modelo estabelecido, assim, os indivíduos 

assumem na sua existência uma determinada 

religião, partido político, estilo musical, etc. A 

liberdade do indivíduo não o permite escolher 

conforme a sua existência, ela é simplesmente 

esquecida, logo, se pensamos nos padrões, nos 

educamos nele também. O impessoal se tornou 
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um artifício determinante no processo 

filosófico.  

A disseminação de uma existência 

inadequada é consequência das tramas do 

impessoal7 no “curso” da filosofia, dado que 

não permite ao ser-aí compreender as suas 

possibilidades existenciais, uma vez que está 

imerso em um execrável pragmatismo. A 

inevitável corroboração de um sistema 

impessoal gera na filosofia a ação invisível do 

senso comum. Determinado pela pseudo-

autoridade padronizada e defendida pelo senso 

comum, o imperativo filosófico do impessoal 

condena o processo do filosofar a uma “cópia”; 

a filosofia passa a ser mera ilusão, o que 

mantém o filosofar adormecido nas 

possibilidades do ser-aí. Com isso, a filosofia 

incorpora características autoritárias que 

defendem ideologias conforme o interesse de 

determinados grupos.  

 
7 Embora o termo “impessoal” seja aplicado aos 

processos educativos primários, não descartamos a sua 

influência na educação formal, no entanto, dentro da 

educação formal, o “impessoal” age invisivelmente por 

meio de interesses particulares.  
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Não podemos conceber o pensamento 

de Heidegger de forma partidária, que 

comumente se prega por conta do seu dilema 

com o nacional socialismo, onde o estatuto 

ontológico do ser-aí é compreendido como 

predisposição individualista. Devemos tomar o 

seu pensamento a partir da problemática 

existencial que se volta para o cuidado, o que 

possibilita uma especulação filosófica que 

pensa as relações entre o ser e o ente, que tem 

como objetivo fazer a filosofia acontecer no 

ser-aí. A preocupação com o outro é de fato 

filosófica na medida em que se preserva a 

individualidade do outro, é o pensar do pensar, 

ou seja, a filosofia da efetivação do existir.  

O curso da filosofia na perspectiva 

heideggeriana é determinante enquanto traz o 

ônus do conhecimento ao ser-aí humano, esse 

“Curso” não visa fornecer a “luz” para aquele 

que está desprovido dela, mas ensiná-lo a 

encontrar a “luz” que está obscurecida na 

existência. A “luz” não pertence nem ao mestre, 

nem ao discípulo, mas à existência, porém o seu 

aparecimento só é possível por meio de uma 

vida essencial, com isso, o filósofo, aquele que 

encontrou a “luz” da existência na sua 
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singularidade mais própria, é quem orienta o 

outro a encontrar a “luz”.  A intencionalidade 

do “Pôr o Filosofar em Curso” na existência do 

ser-aí humano é a de torná-lo capaz de 

apreender as especificidades do ser no mundo e 

do seu destino. Temos no pensamento de 

Heidegger o curso do filosofar que se funda no 

cuidado e na preocupação, por isso, a atividade 

do ser-aí não é estática, mas dinâmica na sua 

existência, o fenômeno epistemológico do ser-

aí é um constante exercício que se funda na 

escolha de si próprio por meio da apreensão do 

conhecimento, o que nos remete a ideia 

socrática de que o conhecimento nos liberta da 

ignorância tem, aqui, uma filosofia que 

pretende salvar o ser-aí das amarras do senso 

comum: 

 

A convivência recíproca daqueles que 

se empenham na mesma coisa 

alimenta-se, muitas vezes, somente de 

desconfiança. Inversamente, o 

empenhar-se em comum pela mesma 

coisa determina-se a partir da presença 

apreendida, cada vez, propriamente. É 

essa ligação própria que possibilita a 

justa isenção, que libera o outro em sua 

liberdade para si mesmo. 

(HEIDEGGER, 2006, p. 179)  
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Escolher a si próprio não reside em uma 

postura padronizada e normativa, como 

pretendem as filosofias que remetem ao 

pensamento helênico, mas no entendimento da 

existência singular do ser-aí. O filosofar em 

Heidegger é a possibilidade que nós temos de 

usar a liberdade, mostrando-nos a necessidade 

de optarmos por nós mesmos conforme um 

sentido existencial autêntico na nossa 

singularidade. Este projeto heideggeriano, que 

se dá no mundo, nos orienta ao distanciamento 

do impessoal que é propagado nos sistemas 

filosóficos como uma mão invisível8 que atua 

equivocadamente sobra à formação existencial 

do ser-aí. A partir daí, podemos pensar em uma 

existência autêntica na formação particular do 

ser-aí. No pensamento de Heidegger não 

 
8 Termo usado por Adam Smith na obra “A riqueza das 

nações” para refletir sobre a economia de mercado. 

Segundo o autor, embora não exista uma instituição que 

organize o interesse comunal, a relação entre os 

indivíduos se dá por meio de um simulacro ordenado, 

como se existisse uma mão invisível para organizar as 

interações humanas. Aqui, aplicamos o conceito de 

Smith para ilustrar a atividade “invisível” do senso 

comum na vida das pessoas (SMITH, 2008). 
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existem margem para defender aquela ou esta 

filosofia, mas sim para possibilitar o acontecer 

do ser-aí. Uma filosofia que se arrogue da 

existência opera nas suas estruturas o ensinar 

que atenda as demandas do fenômeno humano 

inserido na dinâmica do si consigo, com o outro 

e com o mundo.  

Entretanto, como é possível situarmos o 

filosofar nessa condição se a nossa forma de 

filosofar fundou-se em terminologias lógicas? 

Diante de uma proposta de pensar a liberdade 

do ser-aí perante a sua resposta ao apelo do ser, 

como é possível escolher em meio a sistemas 

determinados por operações normativas? 

Refletindo sobre a lógica e suas estruturas 

fundadas na tradição, o autor reflete sobre a 

suposição paradoxal, que embora seja sinônimo 

de contradição, pode ser vista como 

possibilidade de sentido e reestruturação do 

filosofar enquanto acontecimento do ser-aí 

humano. 

 

A lógica: o raciocínio e a crítica Heideggeriana  
 

Vimos anteriormente que a psicologia é 

uma das formas de pensar que Heidegger 
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aponta em sua sistematização. Outra 

categorização do pensar, tão decisiva quanto à 

anterior, é a lógica. Diante do fenômeno dado e 

da sua constatação existencial, seria razoável 

encontrarmos na lógica um reduto capaz de 

articular o “Curso” da filosofia com os nuances 

constituintes do ser-aí humano.  A tradição nos 

põe diante de termos que se tornaram essenciais 

à desenvoltura do pensamento filosófico, entre 

muitos, podemos citar os conceitos que se 

opõem à materialidade, tais como espírito, 

consciência, inteligibilidade, etc.  

Temos nessa constituição conceitual 

dada pela tradição a margem para pensar o ser-

aí humano dentro das suas capacidades 

cognitivas ligadas ao modo operante da razão e, 

portanto, como vimos anteriormente, a 

possibilidade de um homem racional. Na 

“República”, Platão pensa um homem que se 

guia pelos ditames da racionalidade pura, sendo 

que tal racionalidade é consequência da ideia 

originária que fundou o homem e todos os entes 

do mundo; o homem é consequência de uma 

abstração essencial. Em Aristóteles, essa 

realidade dicotômica transmuta-se no conceito 

de natureza, desse modo, no livro I da sua 
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“Política”, o autor grego categoriza o homem 

como “πολιτικό ζώο από τη φύση”9, levando-o 

a distinguir-se dos demais animais da natureza 

por ser político e racional. O homem é colocado 

dentro deste princípio com um ser de solução, 

onde é possível pensar modelos e aplicá-los 

conforme as exigências sociais que circundam 

a existência humana. Tais modelos adéquam-se 

a ideia de “Introdução à Filosofia” como 

operação externa ao ser-aí. Todos os homens 

que não se permitirem a tal “Introdução” serão 

considerados incapazes de atingir o filosofar, 

são, na verdade, desvios da essência de algo. Os 

“ismos” se encarregam de deslocar os conceitos 

para reduzir o homem as suas condições 

estabelecidas como critério de verdade fundado 

em uma lógica indiscutível e inquestionável, 

temos, nesse processo, uma ditadura que 

sucumbi o ser-aí humano da sua capacidade 

existencial de pensar a si como ser jogado no 

mundo, como acontecimento simplesmente 

dado a mundanidade, em outras palavras, a 

possibilidade de “Introdução” não permite que 

esse ser-aí se manifeste, e aí passamos a sofrer 

 
9 “Animal político por natureza”.  
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uma ditadura de possibilidade, estando diante 

da ditadura da felicidade, da crença, da moral. 

Somos coagidos a não sermos a nossa 

existência, embora sempre a somos 

interiormente, o “Pôr o Filosofar em Curso” 

exige uma revitalização da lógica e do raciocino 

que a tradição colocou diante de nós. Temos a 

impressão que essa ideia de acontecimento 

filosófico seja algo condenado à utopia 

conceitual, entretanto, percebemos que essa 

rejeição da tradição não é uma totalidade, pois 

o que temos de instrumento para pensarmos 

esse próprio estado de coisa inicia-se nos 

instrumentos da tradição: 

 

(...) só pode diferenciar 

objetos cujas medidas são 

grandezas. Pois ele só pode 

medir e com isso sempre já 

pressupõe de antemão a 

mensurabilidade. O sentar 

numa cadeira não é da 

mesma forma de dois corpos 

materiais se tocarem no 

espaço. Originariamente a 

cadeira tampouco é um 

corpo. Ela é uma coisa e, 

como tal, a partir de si já é 

relacionada com a mesa e o 

espaço no qual me demoro, 
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me relaciono. O meu sentar 

nela é um estar aqui aberto. 

O sentar é usar um utensílio. 

(HEIDEGGER, 2001, p. 

215). 

 

Heidegger critica essa pretensão de 

“Introdução à Filosofia” dentro dos moldes da 

lógica tradicional pelo fato de a mesma ter 

levado a filosofia ao imperativo da ciência, ou 

seja, à técnica. Seria uma anulação do pensar 

autêntico sobre o projeto de realidade mundana 

como modo de ser do ser-aí. Em outras 

palavras, esta racionalização lógica, adéqua-se 

ao que o filósofo alemão chama de 

esquecimento do ser. Como vimos, a 

“Introdução à Filosofia” pensada por Heidegger 

não pensa o fenômeno “Homem” e “Mundo” 

como consequência distintiva de entes que 

habitam a espacialidade. Não é função da 

ciência estabelecer critérios de demarcação dos 

entes. No ensaio “O que é a Metafísica”, 

Heidegger não somente critica as ciências da 

natureza, como também rejeita a sua pretensão 

de investigar o ente sem que haja nada além do 

ente.  
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Heidegger encontra no pensamento de 

Nietzsche, e por isso o resgata, uma das 

primeiras oposições ao saber guiado em 

ideários voltados para a racionalidade 

incondicional. As acepções que pretenderam 

uma “Introdução à Filosofia” como discurso da 

exterioridade a interioridade amortizaram a 

metafísica a um problema lógico. O pensar 

tornou-se raciocínio e argumento, deixou de ser 

modo de ser da totalidade para ser faculdade 

cognitiva do ser humano. A “Introdução à 

Filosofia” em tais características não permite ao 

ser-aí perceber-se como mundo ou como 

aquele que possibilita o mundo por ser dotado 

de mundanidade. O homem de Nietzsche 

transforma a “Introdução à Filosofia” por 

pensar as velhas amarras como superação de 

algo, faz o homem superar o homem para 

tornar-se o Übermensch10: 

 
10 Em 1896, o filósofo alemão Alexandre Tille, traduziu 

o termo como “Beyond-Man”. Common Thomas, 

tradutor e crítico de Nietzsche, traduziu o termo como 

“Superman”, entretanto, foi na peça “Man and 

Superman” de George Bernard Shaw que o termo 

“Superman” apareceu primeiro. Nos anos 50 essa 

tradução foi refutada por Walter Kaufmann, filósofo e 

poeta alemão. Segundo Kaufmann, o fracasso dessa 
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Na identidade filosófica 

atribuída a Nietzsche, a 

filosofia de Heidegger 

alcança o estado de plena 

identidade consigo mesma – 

identidade filosófica e 

biográfica conquistada 

polemicamente em duas 

frentes: a política, em face 

da ideologia nazista, e a 

 
tradução foi devido a forma como se absorveu a palavra 

“Uber”, diferente da tradução latina, que entende o 

prefixo como “além de” ou “acima de”, na língua inglesa 

o significado foi alterado. Segundo Fredric Wertham, 

psiquiatra e crítico da mídia de massa, essa mudança de 

significado é visível mediante a associação que a 

literatura inglesa fez com o “Superman” dos quadrinhos 

ao conceito de Nietzsche. A consequência dessas 

trocadilha de palavras fez alguns estudiosos optarem pelo 

termo “Superman” ou simplesmente reproduzir a palavra 

em alemão.  “Uber” designa superioridade, 

transcendência ou até mesmo excesso dependendo de 

como seja aplicada.  “Mensch” conota espécie humana, 

não especificando um homem em particular. No 

pensamento de Heidegger, a intenção de Nietzsche é a de 

pensar o humano em toda sua potencialidade, de modo 

que esse humano supera a si mesmo.  Nesse sentido, o 

“Além de” implica fazer o ser acontecer em si mesmo, 

com isso, entendemos essa proposta de superação do 

“Homem” como circunstância a qual o ser-aí se estende 

ao modo de ser de si, do outro e do mundo. (LAMPERT, 

1986) 
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universitária, em face das 

diretivas mais em voga nas 

cátedras filosóficas da 

Alemanha (NUNES, 2000, 

p. 17). 

 

Heidegger identifica na obra Nietzsche 

uma análise da lógica que se situa além das 

determinações tradicionais, o que nos permite 

refletir a lógica enquanto fenômeno do próprio 

refletir, assim, a lógica tornou-se uma das 

expressões mais autênticas do pensamento. A 

metafísica esqueceu o ser e adaptou-se aos 

diversos conceitos do tempo e do espaço. Os 

conceitos gregos foram habituados à metafísica 

medieval, tendo o seu apogeu com o advento da 

ciência moderna. Diante dessa forma de pensar, 

a lógica foi conclamada como resolução dos 

fenômenos ligados ao intelecto humano. O “Pôr 

o Filosofar em Curso” implica em conceber o 

pensamento não “logicamente”, o que significa 

que devemos nos apropriar dos instrumentos da 

tradição para pensar o “não pensamento” do 

pensado. É nesse contexto que Heidegger põe-

se a discutir as interfaces de pensamento como 

não pensamento contido nos fragmentos de 

Heráclito.  



 

- 60 - 

Heráclito e Heidegger 
 

O pensamento de Heráclito foi 

analisado a partir da “Introdução à Filosofia” 

convencional, assim, a filosofia de Heráclito foi 

encarada como uma série de fragmentos que 

compõe uma discussão ligada à metafísica. Em 

uma proposta de “Introdução à Filosofia” 

calcada a partir de “Pôr o Filosofar em Curso” 

orientado por Heidegger, temos um olhar sobre 

o filósofo pré-socrático que se orienta além da 

dinâmica tradicional, pois toda e qualquer 

manifestação do pensar é consequência de uma 

realização dotada de si mesmo como inexorável 

manifestação do sempre manifestado. Nesse 

sentido, a filosofia de Heráclito não é 

explicitada pelas interpretações da tradição, 

como constatamos no pensamento de Platão, 

Aristóteles, na tradição helenística e na cristã. 

A tentativa de pensar Heráclito, inaugurada por 

Platão e fortemente vista na Filosofia 

Ocidental, dogmatizou o pensamento 

heraclitiano e operou na sua estrutura um 

afastamento da essência do seu filosofar. É 

nessa perspectiva que acreditamos que a análise 

de Heidegger sobre o pensamento do filósofo 
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grego pode nos mostrar facetas do filosofar 

como um inexorável acontecimento filosófico.  

Para Platão, o “Ser” é compreendido 

como a mais pura verdade do real, a realidade 

autêntica é a realidade da verdade contida no 

mundo extramundano, enquanto a sensibilidade 

categoriza-se inautenticamente como mera 

cópia da realidade verdadeira. Platão distingue 

a sensibilidade da inteligibilidade, o “Ser” é 

uma realidade separada da “Mundanidade”, 

contudo, para Heidegger, a dicotomia dualística 

de Platão constitui-se como manifestação de 

unicidade do “Ser”, segundo o filósofo da 

Floresta Negra, o “Ser” se dá na aparência não 

como causalidade consequente do “Ser”, mas 

como inerência da sua existência, uma 

manifestação essencial do próprio ser-aí, dessa 

forma, o aparecer fenomênico do “Ser” é 

inerente ao “Ser”. Por conseguinte, Platão 

compreende o mundo extramundano isolado do 

“Ente”, enquanto Heidegger transcende a 

“Introdução à Filosofia” tradicional e concebe 

a duplicidade como conjectura do “Pôr o 

Filosofar em Curso” realizado em um pertencer 

sempre conjunto de si mesmo. A fixação dessa 

filosofia inaugurada por Platão disseminou-se 
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na filosofia Ocidental e estabeleceu uma análise 

de fundamento direcionada ao “Ente” enquanto 

possibilidade de entendimento do mundo 

dicotomizado, o que significa o esquecimento 

do “Ser”. O “Ser” deixou de ser o mote de si 

mesmo como manifestação da totalidade e da 

unicidade presente nas estruturas fundamentais 

do ser-aí, a finitude deixou de ser si mesma e 

consequentemente tornou-se algo extra si 

mesmo, ou seja, infinito, o que contradiz 

radicalmente o acontecimento humano, uma 

vez que o filosofar é algo particular ao ser-aí 

humano em toda sua inteireza consigo e com o 

mundo. Não nos é possível, segundo 

Heidegger, na “Introdução à Filosofia” 

tradicional, pensar a realidade própria do “Ser”. 

Esse direcionamento da filosofia ao “Ente” 

constitui-se como o bojo fundamental da 

metafísica escrita nas páginas do pensamento 

grego. O afastamento do “Ser” na visão 

heideggeriana é perceptível na linguagem que a 

própria tradição atribuiu ao pensamento dos 

pré-socráticos, onde a fragmentação é 

entendida como deficiência do pensar 

sistemático e conceitual determinado na 

filosofia póstuma, o que traduz a origem da 
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“Introdução à Filosofia” afastada do “Pôr o 

Filosofar em Curso” objetivizado pela 

pretensão de alcançar o “Ser”.  

O ponto crucial da nossa investigação 

consiste na crítica que o problema suscita à 

lógica, pois percebemos que se trata de um 

problema de origem, pois as suas conotações 

lógicas elucidam proposições inerentes ao 

“Ser”. Nos fragmentos de Heráclito 

desenvolvem-se explicitamente pensamentos 

forjados pelo paradoxo, que a partir das 

contradições geram a lógica tradicional em 

definições metafísicas. O delineamento de cada 

definição fundou o caráter disciplinar da 

filosofia, fazendo da “Introdução à Filosofia” 

um processo do externo para o interno, 

transformando o saber filosófico conforme a 

dicotomia dualística inaugurada na filosofia de 

Platão. Nesse sentido, para o filósofo da 

Floresta Negra, a lógica tornou-se mais um 

“ismo” de expressão do conhecimento, negou-

se o opúsculo universalista reconhecendo a 

sensibilidade e a materialidade como realidade 

decadente aparente. A lógica não atingiu o 

“Ser” na sua essência, pois a “Introdução à 

Filosofia” tradicional determinou-a como 
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conjunto de catamênios que estabelecem ou não 

a possibilidade de pensar algo. O “Ser” é 

compreendido a partir das multifacetas do 

saber, isso significa dizer que entendemos o 

mundo a partir de áreas do conhecimento, não 

atingimos os “Entes” a partir deles mesmos, 

mas na diversidade externa e pluralista da 

episteme, que na verdade opera a 

impossibilidade de pensar a realidade por ela 

mesma.  

Neste sentido, a estrutura lógica da 

“Introdução à Filosofia” em termos tradicionais 

gera no interior do ser-aí a impressão de que 

está alcançando o filosofar, quando, na verdade, 

opera-se um acobertamento do filosofar 

essencial, que compreendemos aqui como 

“Curso” interno que se realiza na própria 

internidade e finitude. A tradição nos colocou 

diante de uma dicotomia lógica: lógica com 

estrutura que forma o pensamento e lógica 

dotada de sentido que faz o “Ente” ser possível 

enquanto essencialidade. Segundo Heidegger, a 

consequência desse estado de coisa é o 

reducionismo do pensamento a uma mera 

estrutura normativa pré-delineada para 

confirmar a validade e não validade das 
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proposições, o introduzir normativo não parte 

do “Ente” enquanto “Ente”, mas de um 

conjunto de regras e pressupostos. Percebemos 

que para o autor de “Ser e Tempo”, o filosofar 

permanece na externidade, não se atingi a sua 

essência, e é nesse sentido que reside o 

esquecimento do ser. Vimos que a verdade no 

sentido heideggeriano é consequência de um 

desvelamento, portanto, o pensamento não 

acontece por intervenção, mas no próprio 

“Ente”, o que traduz o projeto fenomenológico 

de voltar-se para as coisas a partir delas 

mesmas: 

 

O homem inculto é aquele 

que não consegue compor 

nenhuma imagem diante da 

coisa em questão, é aquele 

que desconhece como se dá 

uma relação com a coisa e 

como a relação deve sempre 

ser novamente conquistada, 

que desconhece, ainda, que 

a relação só se deixa 

conquistar na pronúncia da 

coisa a partir da coisa nela 

mesma. A expressão tão 

usada, isso é lógico, 

constitui na maior parte das 

vezes um sinal de que se 
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desconhece a coisa em 

questão. Pensar 

logicamente, obedecer o 

lógico ainda não garante o 

verdadeiro. O ilógico pode 

muito bem abrigar em si o 

verdadeiro (HEIDEGGER, 

2002, p. 126).   

 

Percebemos que para Heidegger este 

“Pôr o Filosofar em Curso”, por romper com a 

“Introdução à Filosofia” tradicional, nos 

permite pensar a verdade em elementos que 

para a tradição são condenados à falência 

lógica, são ilógicos e sem fundamentação. 

Segundo Heidegger, os fragmentos de 

Heráclito não atendem aos princípios da lógica 

tradicional, tornando-se inautênticos por não 

relacionarem-se às regras clássicas da lógica, a 

saber, princípio de identidade, não contradição 

e terceiro excluído. A rejeição do pensamento 

de Heráclito, segundo Heidegger, é um 

exemplo claro do esquecimento do ser, 

tornando impossíveis os conhecimentos que 

estejam fora da redoma normativa. A 

“Introdução à Filosofia” pensada por Heidegger 

visa orientar-se em toda e qualquer expressão 

do conhecimento humano, pois, como foi 
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constatado anteriormente, o mundo em todo seu 

dinamismo realiza-se como modo de ser do ser-

aí humano. Rejeitar o que está fora da redoma, 

pelo fato de não atender às regras lógicas, é não 

permitir que o filosofar desenvolva o seu curso 

como acontecimento.  

Para permitir o “Curso” do “Filosofar” 

se faz necessário conclamar um olhar para a 

metafísica e para a lógica que atenda aos 

princípios que permeiam o ser-aí. Essa 

pretensão heideggeriana emprega uma 

explicitação conceitual que visa apropriar-se 

dos conceitos tradicionais para analisá-los em 

um discurso que se caracteriza pela anástrofe do 

que foi assumido como filosofar. Heidegger 

opera esta tentativa sobre os fragmentos que 

compõe a obra de Heráclito, não se trata de 

mera historiografia do autor pré-socrático, mas 

de um reconhecimento de se pensar a filosofia 

como expressão fundamental do ser-aí, o que 

autoriza o filosofar acontecer como 

manifestação do próprio modo de ser do 

homem. Segundo o filósofo alemão, o “Curso” 

do “Filosofar” implícito nos fragmentos de 

Heráclito pode nos revelar a originalidade do 

“Filosofar”. A origem, como foi posto na 
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reflexão sobre “O que é Isto, a Filosofia?”, 

mostra-se na gênese grega como um modo de 

ser do ser-aí na sua singularidade e 

particularidade mais essencial, todavia, é no 

pensamento de Heráclito que Heidegger 

identifica o “Curso” do “Filosofar” no 

pensamento do não pensado. Parece-nos 

razoável concebermos esse “não pensado” 

como mote conceitual do pensamento que 

fundou a filosofia em sua essência, contudo, 

nos questionamos sobre a validade da filosofia 

póstuma como sendo não filosofia. Temos a 

impressão de que o filosofar nunca passou de 

um simulacro; atribuir à filosofia ocidental 

estes parâmetros torna-se problemático quando 

radicalizamos os conceitos tomando-os como 

mera representação normativa da lógica, 

portanto, perguntamo-nos: de que forma 

podemos pensar a lógica como condição basilar 

do “Curso” filosófico? Heidegger nos leva a 

pensar, mesmo com o esquecimento do ser, se 

é possível pensar o “não pensado” dentro de 

uma tradição convencional da “Introdução à 

Filosofia” sem rejeitarmos a desenvoltura que a 

tradição determinou à cultura dicotômica do 

pensar. Ao esquecer o ser, a tradição entende a 
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filosofia como ponto de partida; é nesse “ponto 

de partida” que reside o modo de ser do 

filosofar conforme as exigências do ser-aí 

humano. O fato de encontrarmos uma 

possibilidade de reflexão em torno do “não 

pensado” nos permite refletir sobre a questão, 

mesmo que o “não pensado” seja o ponto de 

partida para esta reflexão. A essência do 

filosofar não se separa dos encobrimentos do 

próprio filosofar. Desse ângulo, admitimos a 

compreensão da verdade como desvelamento, o 

esquecimento do ser foi necessário para 

impetrarmos no “não pensado” com o objetivo 

de pôr a “Filosofia” em “Curso” sem cairmos 

nos conceitos transmutais que fundaram a 

tradição. Para Heidegger, os fragmentos de 

Heráclito tornam-se essenciais na medida em 

que torna impossível pensar a causalidade 

como ser e efeito do ente mundano, permitindo 

um acesso aos enigmas do ser, o qual 

encontrará o acontecimento dos fatos 

filosóficos na poesia, em outras palavras, a 

copertinência do “Ser” e do “Ente” como modo 

de ser do ser-aí: 
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Interpretamos a mesmidade 

como comum-pertencer (co-

pertinência). Facilmente se 

representa este comum-

pertencer no sentido da 

identidade, pensada mais 

tarde e universalmente 

conhecida (…) O ser é 

determinado a partir de uma 

identidade, como traço 

dessa identidade (…) A 

mesmidade do pensar e ser, 

que fala na proposição de 

Parmênides, vem mais longe 

que a identidade metafísica, 

que emerge do ser e é 

determinada como traço 

dele (HEIDEGGER, 1973, 

p. 379). 

 

Nesse sentido, Heidegger compreende 

esse fenômeno como diferença ontológica, a 

qual se situa nos métodos tradicionais de 

“Introdução à Filosofia”, que em termos 

metafísicos significa rejeitar a diferença entre 

“Ser” e “Ente”. Devemos salientar que o 

pensamento de Heidegger em torno dessa 

questão pode nos causar um estranhamento, 

pois verificamos que a “Introdução à Filosofia” 

tradicional funda-se justamente nas distinções 

representativas de “Ser” e “Ente”, o que resulta 
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conceitualmente em uma diferença. Uma vez 

que o “Ente” torna-se representatividade do 

“Ser”, temos incontestavelmente o estatuto de 

diferenciação, o que configura com clareza a 

ideia de “Introdução à Filosofia” a partir de 

determinadas formas de se pensar a filosofia. 

Heidegger vai além desta interpretação, 

segundo ele, a posição metafísica da tradição 

traduz a si mesma como sendo abstração de 

determinados aspectos do “Ente”, fazendo-o 

afirmar-se não nele mesmo, mas no “Ser” que o 

possibilitou, forjando na diferença uma posição 

onde o “Ente” não se distingue do “Ser”, mas se 

confunde com ele. Para o filósofo alemão, é 

necessário ir à gênese do pensamento grego 

para compreender o sentido autêntico da 

diferença.  

Heidegger volta-se para os fragmentos 

de Heráclito para resolver os impasses 

conceituais causados pela tradição lógica e 

metafísica indultadas pela tradição, o que 

comprova a existência de uma “Introdução à 

Filosofia” que não introduz o filosofar. 

Compreender a diferença entre “Ser” e “Ente” 

complica na medida em que somos guiados 

pelas perspectivas de atribuição, ou seja, pela 



 

- 72 - 

visão multifacetada do saber, no entanto, a 

diferenciação nos faz elucidar a presença 

daquilo que se mostra diante de nós. Uma das 

formas de compreender este desempenho é o 

que encontramos nos fragmentos de Heráclito, 

pois é nas transmutações “não pensadas”, 

marcadas pela “não compreensão” 

representativa como pretende a metafísica 

tradicional, que encontramos o “Ser”, pois é na 

retirada que o “Ser” torna-se possível ao 

entendimento. Esse “Ser” que é e deixa de 

“Ser” pela contradição mostra na contrariedade 

as bases da sua constituição e, nesse momento, 

acontece o filosofar na sua essência mais 

própria. Para “Pôr o Filosofar em Curso” nesse 

contexto, é preciso livrar-se do olhar 

metafísico, que por estabelecer categorias e 

conceitos do real, não nos permitiu contemplar 

o sentido originário do filosofar, a verdadeira 

“Introdução à Filosofia”: 

 

Como instância de decisão 

sobre a essência de ser, a 

lógica é, em si mesma, não 

apenas questionável e 

incompetente para 

fundamentar como essa 

instância, ou seja, a relação 
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do ‘positivo’ e ‘negativo’, 

nunca se deixa encontrar no 

pensamento originário. 

Obrigamos Phýsis e 

κρύπτεσθαι a uma relação 

que lhes é inteiramente 

estranha quando 

interpretamos a junção em 

que ambas são unas em sua 

essência como carril do 

relacionamento lógico entre 

‘positivo’ e ‘negativo’. 

(HEIDEGGER, 2002, p. 

168) 

 

Heidegger deixa claro que a forma pela 

qual a metafísica analisou a questão não 

possibilitou o “Curso” do “Filosofar” na 

medida em que pensou o “Ser” apontando para 

os “Entes”. Partindo de uma “Introdução à 

Filosofia” na qual o filosofar sempre esteve 

presente, podemos reconsiderar a contrariedade 

no pensamento de Heráclito como possibilidade 

de pensamento voltado para a essência do 

próprio filosofar, nesse caso, a contradição 

como invalidade funda-se somente na lógica 

tradicional. Não podemos reduzir a gênese pré-

socrática aos conceitos de justaposição 

desenvolvidos pelas categorias formais da 

lógica. Para o autor de “Ser e Tempo”, a gênese 
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cosmológica dos pré-socráticos é consequência 

da seguinte explicitação: “(...) a junção que 

reajunta o surgimento no encobrimento e no 

abrigo, permitindo, assim, que o surgimento 

vigore como o que se aclara a partir do abrigo 

do encobrimento”. (HEIDEGGER, 2002, p. 

171).   

 

Alétheia (άλήθεια) e o “Curso” do “Filosofar” 
 

Qual a relação do “Pôr o Filosofar em 

Curso” com o “Abrigo” do “Encoberto”? 

Percebemos que a “Introdução à Filosofia” 

convencional direciona a “Filosofia” a um 

estado onde a mesma subsiste em um “Abrigo” 

cujo âmbito deve ser impetrado. O “Abrigo” 

proposto por Heidegger, quando analisa o 

pensamento de Heráclito, rejeita a “Introdução 

à Filosofia” que parte da exterioridade para a 

interioridade, o “Abrigo” não é um ocultamento 

da filosofia, mas um constante surgimento do 

que sempre é. Nesse sentido, o termo 

“Alétheia” configura-se como modo operante 

do “Curso” filosófico enquanto acontecimento 

do próprio filosofar. Segundo o ônus 

heideggeriano, a “Alétheia” presente na 
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filosofia Phýsis permite o “Curso” do filosofar 

por traduzir-se como “Verdade”, todavia, essa 

verdade não pode ser compreendida por 

operações lógica que estabelecem relações de 

enunciados e de proposições. Vimos que é no 

desvelamento que se dá o acontecimento do 

filosofar, a “Verdade” aqui elencada é o próprio 

“Desvelar”. A filosofia Ocidental encarregou-

se de interpretar a “Alétheia” em diversas 

significações, tendo como pressuposto 

fundamental as estruturas lógicas, onde se liga 

a coisa ao intelecto por meio do enunciado. 

Nessa contenda, a “Verdade” traduziu-se como 

adequação11 do conhecimento a coisa. Diz-nos 

 
11 Embora o conceito de “Adequação” seja introduzido 

pelo neoplatonismo judaico do filósofo judeu Isaac Israel 

Ben Salomão, conhecido como Isaac Israelense, foi 

somente no opúsculo de Santo Tomás de Aquino que o 

conceito elevou-se a estrutura sistemática, tendo 

importância lógica significativa na filosofia póstuma. Na 

obra “Verdade e conhecimento: questões disputadas 

‘sobre a verdade’ e ‘sobre o verbo’ e ‘sobre a diferença 

entre a palavra divina e a humana’”, Tomas Aquino 

explica o conceito da seguinte forma: “(...) a noção de 

verdade no intelecto encontra-se tão logo o intelecto 

comece a ter algo próprio que a coisa fora da alma não 

tem, mas que lhe corresponda, de modo que entre as duas 

coisas possa aplicar-se a adequação. Mas o intelecto que 

forma a quididade das coisas tem somente a semelhança 



 

- 76 - 

o autor em “Ser e Tempo”: “1 - O ‘lugar’ da 

verdade é o enunciado. 2 – A essência da 

verdade consiste na ‘concordância’ do juízo 

com o seu objeto” (HEIDEGGER, 2006, p. 

284). Para Heidegger, esse princípio de 

“Adequação” suscitou diversas categorias 

conceituais ao longo da História da filosofia 

ocidental. A questão em Heidegger não é a de 

rejeitar a adequação do enunciado à coisa, mas 

de analisar as expressões que concordam com a 

 
das coisas existentes fora da alma, como também o 

sentido enquanto recebe a espécie sensível. Mas, quando 

começa a julgar a coisa apreendida, então este juízo do 

intelecto é algo próprio dele que não se encontra fora na 

coisa; mas, quando se estabelece a adequação ao que está 

fora na coisa, o juízo diz-se verdadeiro; então o intelecto 

julga a coisa apreendida quando diz que alguma coisa é 

ou não é, o que é próprio do intelecto componente e 

dividente (...), daí que a verdade se encontra 

primeiramente na composição e divisão do intelecto” 

(AQUINO, 2002, p. 167). Percebemos na explicação de 

Tomas de Aquino, que o problema da “Adequação” está 

relacionado com a “Verdade”, mesmo interligada com a 

coisa, o sentido essencial não é a coisa, mas o intelecto, 

ou seja, uma apreensão; a “verdade” acontece quando 

existe o processo de adequação entre o intelecto e a coisa, 

o que foi traduzido pela tradição como faculdade de 

abstração, o meio pelo qual se chega a essência da coisa, 

contudo, conclame-se que essa essência subsiste na 

inteligibilidade.  
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coisa enquanto ela mesma; é no “como tal” da 

coisa que reside o trânsito do filosofar. Para 

realizar a “Adequação”, faz-se necessário que o 

“Ente” aconteça para em seguida operar a 

predicação lógica. A verdade proposicional só 

é possível mediante o surgimento do “Ente”, 

temos aqui a necessidade de uma atividade que 

anteceda a própria “Adequação”, o “Ente” 

enquanto existente não depende da 

“Adequação”, pois ele é em si mesmo. A 

verdade reside no desvelamento, assim, o 

“Ente” precisa ser desvelado para poder passar 

pelo processo de “Adequação”. Segundo 

Heidegger, esse reconhecimento do “Ente” que 

se dá no desvelamento é compreendido como 

verdade ôntica. Percebemos que Heidegger 

desloca a verdade da proposição para o “Como 

tal” originário do “Ente”. O desvelado não é a 

essência, portanto, não é reconhecido por 

Heidegger como verdade. O desvelar exige 

potencialidade de algo, a verdade não se orienta 

a partir do “Ente” ou por meio do “Ente”, mas 

volta-se para o próprio “Ser”, o que implica 

dizer que a verdade é ontológica. A “Alétheia” 

designa o sentido autêntico de verdade quando 

considera as condições do “Ser”, porém, a 
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necessidade de uma “Introdução à Filosofia” 

vinculada ao caráter disciplinar condicionou a 

verdade aos ditames da conformidade entre 

juízo e objeto, esse ato cognitivo forja o sentido 

autêntico de operação humana em torno da 

realidade mundanda que o cerca. Para o autor 

da Floresta Negra, a “Alétheia” permaneceu 

adormecida tanto na filosofia grega quanto na 

filosofia póstuma, mas o seu ocultamento não 

significa ausência. É na “Alétheia” que reside o 

acontecimento da filosofia em sua originalidade 

mais expressiva: “(...) precisamente porque a 

Alétheia nunca é nomeada no pensamento da 

origem, permanecendo o seu não dito, é que ela 

constitui no dito originário aquilo a partir do 

que fala o pensamento originário.” 

(HEIDEGGER, 2002, p. 184). 

O modo operante da “Alétheia” funda-

se na sua capacidade de fazer acontecer o 

desvelamento. Heidegger desenvolve as bases 

de um problema, entretanto, temos a impressão 

de que esse surgimento do desvelamento 

promovido pela “Alétheia” traduz-se em um 

discurso enigmático. Devemos compreender 

que todo desvelamento traz consigo a 

possibilidade do velamento, o que permite o seu 
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surgimento. O oculto é a essência da 

“Alétheia”, pois o desvelar para tornar-se em si 

mesmo necessita do velamento, o que faz 

Heidegger afirmar o seguinte: “(...) a Alétheia 

não é uma abertura presunçosa, mas o 

desencobrimento do encobrimento” 

(HEIDEGGER, 2002, p. 185).  O desvelamento 

que se origina do oculto move-se contra a 

“Introdução à Filosofia” tradicional na medida 

em que parte do “Ente” para alcançar o “Ser”. 

O desvelar do oculto põe o “Filosofar” em 

“Curso” por pretender revelar o “Ser”. Mas, 

como poderemos compreender esse 

aparecimento do “Ser”? 

O autor de “Ser e Tempo” concebe o 

aparecimento do “Ser” em uma luminosidade 

natural que se origina de algo abstruso. A 

sombra destaca a luz que se contrapõe à 

luminosidade, todavia, sem o mínimo de 

sombra, o que nos resta é a luz em toda sua 

intensidade, o que sucumbe o obscuro. 

Apropriando-se poeticamente das relações 

subjacentes entre a luz e a sombra, Heidegger 

compreende que a luz fundada na obscuridade 

é consequência da sua inversão, que é sombra, 

essa contrariedade permite que o obscuro 
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revele-se. Todo desvelamento é retirado do 

oculto, esse processo se dá por meio de um 

acontecimento onde o “Ente” é o desvelamento 

e o “Ser” o oculto, nesse momento o “Filosofar” 

é posto em “Curso”. Desvelar significa 

ausentar-se, pois o “Ser” só se torna acessível 

em meio à retirada. É no lapso dessa retirada 

que o “Ser” torna-se visível em essência, 

permitindo-nos compreender a essência do 

“Ser” que, segundo Heidegger, manifesta-se 

nas constituições essenciais do ser-aí humano. 

Percebemos que esse estado de coisa nos situa 

em nossa problemática inicial, a de entender a 

filosofia como uma atividade própria do ser 

humano enquanto humanidade inerentemente 

filosófica, o que traduz a nossa objeção em 

entender o filosofar como despertar; todo 

despertar exige um adormecido e esse 

adormecido é a própria filosofia.  

 

O pensar filosófico. 
 

A “Psique” e a “Lógica” nos mostrou o 

caráter instrumental do “Curso” filosófico, mas 

partiram da objetividade para empreender essa 

façanha. Por isso, encontramos na “Filosofia” a 
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forma de pensar que “move” a filosofia para a 

sua interioridade. Na filosofia encontramos de 

fato o acontecimento do dado sempre presente, 

trata-se da forma mais significativa do pensar, 

pois “O mais grave é que nós ainda não 

pensamos: ainda não, apesar de que a situação 

do mundo continuamente dá mais o que pensar” 

(HEIDEGGER, 2005, p. 126). Diante dessa 

confirmação, nos perguntamos: será que 

podemos de fato fazer acontecer a filosofia? 

Heidegger nos apresentou um pensar que se 

funda no “Não pensado”, assim, ele nos coloca 

em condição conceitual de negação da 

transmutação conceitual, o que foi promovido 

pela metafísica, aqui retornamos para o “Fim da 

Filosofia”, pois o pensar filosófico implica em 

um pensar “Não metafísico” e, por negar à 

metafísica, tal pensamento transcende a própria 

metafísica, temos em Heidegger o pensamento 

da negatividade, portanto, o “Fim da Filosofia” 

em suas características tradicionais, uma 

“Introdução à Filosofia” que rejeita sem excluir 

o aparato dado pela tradição para fazer 

acontecer o filosofar, que concomitantemente 

afirma-se no modo do ser-aí no “Mundo”. A 

partir do pensar filosófico, podemos pensar o 
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homem, não reduzido a racionalidade ou 

animalidade instintiva, como um modo de ser 

de uma totalidade, onde a sua existência é 

sempre, esse reconhecimento não é uma 

introdução em um universo singular de uma 

realidade específica a partir dos significados 

que dizem o mundo, mas um salto em si mesmo 

que transcende o caráter existencial ao seu 

sentido autêntico. Como falara Nietzsche, é o 

tornar-se si mesmo, mas Heidegger vai além de 

Nietzsche, pois ele identifica essa existência em 

toda mundanidade, nós somos e “mundo” e 

“mundo” somos nós, jamais seremos 

introduzidos, por que já estamos nessa 

realidade, na verdade, somos a própria 

realidade. O “Pôr o Filosofar em Curso” é essa 

compreensão de si como sendo no “Mundo” e 

com o “Mundo”.  

A “Introdução à Filosofia” no 

pensamento de Heidegger revela o próprio 

filosofar; a filosofia é o próprio sentido, pois é 

nela que o “Pôr o Filosofar em Curso” nos põe 

em condições de percebermos no real a 

realidade de nós mesmos. O “Pôr o Filosofar 

em Curso” é o afeiçoamento da transcendência, 

o humano acontecido em meio a sua estrutura 
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ontológica, é a partir desse fato que o filosofar 

acontece e, mesmo que a separação e 

dicotomias da “Introdução à Filosofia” 

tradicional nos permita perceber o mundo em 

fragmentação, não deixaremos de ser filósofos, 

pois para fazer essa filosofia acontecer como o 

“Curso” de si mesmo, basta sermos homens. 

Pensarmos a filosofia como “Introdução à 

Filosofia” no sentido disciplinar é fazer o 

filosofar desenvolver-se como paradoxo em 

relação ao conhecimento, diz-nos Stein: 

 

É por isso que, nessa tarefa, 

os computadores 

substituem, com progressiva 

eficiência, a mente humana. 

Quanto mais matematizável 

o universo, tanto mais 

cientificamente 

conquistável. Essa 

conquista a filosofia jamais 

poderá disputar. Se ela o 

pretendeu algum dia, sob 

este ponto de vista, ela 

terminou hoje como 

filosofia. (STEIN, 2002, p. 

25). 

 

O “Pôr o Filosofar em Curso” faz a 

filosofia acontecer em uma situação impossível 
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à “Introdução à Filosofia”, o acontecimento se 

dá no extremo da multifacetalidade, onde a 

plurisignificação encontra-se em uma realidade 

ontológica que escapa ao pensamento e 

transforma-se em “Não pensamento”. O que a 

ciência não pode atingir funda no “não 

atingido” o “Curso” do filosofar. A “Introdução 

à Filosofia” nos motes da tradição demarca a 

filosofia, já o “Pôr o Filosofar em Curso” 

assume o “não demarcável” nos situando no 

mundo, assim, afirma o filósofo da Floresta 

Negra:  

 

Estamos situados fora da 

ciência. Em vez disso, por 

exemplo, estamos diante de 

uma árvore florida – e a 

árvore está diante de nós. 

Ela se apresenta a nós. A 

árvore e nós nos 

apresentamos mutuamente à 

medida que a árvore aí está, 

e nós diante dela. Na relação 

mútua – aí estar colocados 

um em frente ao outro. A 

árvore e eu somos 

(HEIDEGGER, 2005, p. 

146-147). 
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Heidegger entende que a afirmação do 

homem se dá em cada existente do “Mundo”, 

pois o “Mundo” é uma expansão daquilo que 

cada um de nós somos. Esse despertar nos 

tornará livre para pensarmos a nossa existência 

e, por isso, a “Introdução à Filosofia” não será 

mais introdução, mas um “Pôr o Filosofar em 

Curso”.  

 

CONCLUSÃO 
 

A metáfora do “Pôr o Filosofar em 

Curso” nos guiou em um caminho onde o 

próprio caminhar não é um trajeto, mas um 

acontecimento. A tradição determinou que esse 

acontecimento dar-se como um produto da 

razão, toda e qualquer “Introdução” assumiria 

assim uma condição que parte da exterioridade 

para interioridade, contudo, Heidegger coloca 

em xeque essa pretensão e inaugura um 

introduzir ao filosofar que rejeite a própria 

“Introdução à Filosofia”; o nosso filósofo 

entende a “Introdução à Filosofia” como um 

fenômeno intrínseco da essência humana, 

portanto, um produto do próprio ser-aí humano.   



 

- 86 - 

O modo operante do nosso trabalho 

centralizou-se em uma reconstrução do 

conceito de “Introdução à Filosofia” que a 

partir da máxima “ser homem já significa 

filosofar” (HEIDEGGER, 2008) entendeu essa 

introdução como sendo constituído em uma 

filosofia dado a si mesmo conforme o apelo do 

ser, o que Heidegger chama de “Pôr o Filosofar 

em Curso”. Heidegger não rejeita o papel da 

tradição perante a forma como se entendeu a 

filosofia, no entanto compreende que mesmo 

existindo um ponto comum, dado pela 

linguagem, entre a “Introdução à Filosofia”, do 

exterior para o interior, e o caráter de 

interioridade fundado na analítica existencial, 

não podemos negar o abismo presente em tais 

categorias. Com efeito, a pergunta de como se 

dá esse “Pôr o Filosofar em Curso” nas 

estruturas internas do ser-aí humano, nos levou 

a concluir que Heidegger rejeitou o conceito 

tradicional de “Introdução à Filosofia” para 

refletir sobre a constituição ontológica do ser-

no-mundo, mote basilar do ser-aí, e 

fundamentação necessária para investigar o 

sentido do ser, objetivo da sua principal obra 

“Ser e Tempo”; que o “Pôr o Filosofar em 
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Curso” pertence a estado de formalidade 

presente nos princípios constitutivos da 

mundanidade do mundo mediante o qual os 

entes vêm ao nosso encontro para tornassem 

acessíveis as nossas atividades ordinárias; que 

os entes intramundanos acontecem em 

categorias dotadas de sentidos específicos 

demarcados pela universalidade e abertos a 

realidade essencial do ser-aí; que a “Introdução 

à Filosofia” se encontra sempre presente nas 

pré-configurações oriundas do cotidiano 

mediano impessoal do ser-aí humano, mas que 

precisa ser despertada, o que levou o nosso 

trabalho a conceber o caminho do ser como 

metodologia, não no sentido tradicional de 

método, mas axioma para problematizar o 

acontecimento filosófico; que o conceito 

heideggeriano de “Introdução à Filosofia” deve 

ser compreendido como um dos princípios 

basilares da questão do ser, tal pretensão exige 

uma análise sobre a filosofia que perpassa o 

pensamento do autor, que volta-se para 

linguagem e para fenomenologia com o 

objetivo de adentrar na problemática ontológica 

fundamental; que genealogia da filosofia 

contida no pensamento do filósofo seja 
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sedimentada, em questões que fundam-se no 

sentido do ser e nas necessidade do ser-aí.  

Cabe notar que a apresentação dos 

conceitos de “Introdução à Filosofia” e 

“Filosofia” nos lançou luz ao problema do ser, 

ou em termos mais significativos: o 

esquecimento do ser frente à filosofia do 

Ocidente. Essa explicitação deve-se ao objetivo 

do primeiro capítulo desta dissertação, a qual 

teve em vista as caracterizações que definiam a 

dinâmica argumentativa do nosso objeto, 

perpassando os textos “O que é Isto - a 

Filosofia?”, “ Introdução à  Filosofia", "O Fim 

da Filosofia", "Carta sobre o Humanismo", no 

qual foi posto em evidência as considerações 

peculiares e peremptórias do processo 

filosófico. Nessa perspectiva foi apresentado os 

conceitos que fundaram o nosso trabalho, a 

saber, Filosofia, Caminho, Liderança, Vocação 

e Acontecimento. Guiados por tais 

argumentações, não extenuamos esforços em 

discutir o processo da linguagem nos opúsculos 

que fizeram a filosofia acontecer na sua 

essencialidade. 

Referente ao capítulo citado destaca-se 

duas questões: (1) é possível afirmar que a 
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interpretação do conceito de “Introdução à 

Filosofia” de Heidegger é presente nas 

conferências filosóficas do autor, determinando 

assim o quanto é importante analisar as suas 

obras póstumas, apresentada em especial nesse 

trabalho na preleção “Introdução à Filosofia”, 

pois na medida em que o autor colocou-se a 

serviço da uma possível definição do que seja a 

filosofia, ele determinou os parâmetros da 

“Introdução à Filosofia”, que na análise do seu 

pensamento caracterizou-se ontologicamente a 

partir das exigências do ser-aí, mostrando-nos 

a problemática acerca do “Pôr o Filosofar em 

Curso” no interior do ser humano, o que 

ressaltamos como “despertar filosófico”, 

provando assim, que a disposição do ser-aí 

diante do mundo, mostra-se enquanto atividade 

inerente do modo se ser do mundo, o que 

elucida a atividade do ente na impessoalidade 

cotidiana do mundo, levando-nos a perguntar 

sobre a metodologia desse alvitre litígio. (2) 

Como implicação alegórica da linguagem 

trazida a tona na análise da “Carta Sobre o 

Humanismo”, poder-se-ia agregar investidas 

semânticas como, por exemplo, o caráter 

metafórico do “Pôr o Filosofar em Curso” ao 



 

- 90 - 

filosofar em sua essência existencialista, na 

qual expusemos brevemente no terceiro 

capítulo, como bojo do acontecimento 

filosófico e o seu acabamento, discutido no 

texto o “Fim da Filosofia e a tarefa do 

pensamento”, trata-se de uma elucidação da 

filosofia, entretanto, para clarificar a filosofia, 

necessitamos de uma metodologia que seja 

capaz de atender aos apelos do ser, 

configurando assim um caráter vocacional, 

muitas vezes sucumbido pela tecnicidade 

técnica do mundo, como foi colocado em uma 

das questões do primeiro capítulo.   

Essas questões nos levam a literatura 

especializada e estabelecem, por conseguinte, 

aspectos e análises dos argumentos em torno do 

problema a qual levantamos. Além do mais, 

uma posição clara diante de tais discussões 

impõe o modo pelo qual pensamos a Filosofia 

frente à existência humana na sua realidade 

mundana, subsistindo no reordenamento dos 

conceitos dados pela concepção tradicional de 

pensar o introduzir ao filosofar.  

Após constatarmos que pensar a 

“Introdução à Filosofia” a partir da 

exterioridade pode causar um afastamento da 
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mesmo, gerando o que Heidegger denomina da 

impressão do filosofar e não o filosofar 

propriamente realizado, somos levados a nos 

questionarmos sobre o sentido do mundo para o 

ser-aí humano, debruçando-nos sobre o 

conceito de “Visão de Mundo”, analisado em 

nosso segundo capítulo. Referente ao segundo 

capítulo de nosso trabalho, engendramos o 

seguinte epílogo: O conceito de “Visão de 

Mundo” nos remete a essência da filosofia, 

assim como a filosofia é a essência da ciência, 

dessa forma, na essência da filosofia nos 

deparamos com a realidade intrínseca da 

finitude realizada nas estruturas do ser-aí, o ser-

aí é um modo de ser do sendo do ser, que 

acontece na mundanidade, tornando 

indispensável à análise do mundo. A inferência 

argumentativa desse projeto que visa alcançar o 

filosofar, mostra a partir da pergunta, pois como 

foi visto, a “Visão de Mundo” é um princípio 

ativo, de modo que para analisa-lo fez-se 

necessário uma exegese do conceito. Pois foi 

demonstrado, que para “Pôr o Filosofar em 

Curso” é imprescindível a resposta a um 

chamada, uma vocação fundada na liderança, 

pois o fazer acontecer a filosofia só tem sentido 
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de expressividade se atingir a essência do 

homem, o que faz o nosso trabalho ter 

pertinência, sem essa reflexão, cairíamos em 

um erro discricionário, como enfatizamos a luz 

do pensamento de Heidegger, somente os 

homens podem filosofar, sentido da finitude e 

emancipação do ser humano perante si, 

consigo, com o outro e com o mundo, trata-se 

de um projeto que busca clarificar o 

ofuscamento do ser.  Mundo estende-se a um 

modo de ser do ser-aí, aproximando-o dessa 

maneira, da nadificação do “Nada”, fato 

inexoravelmente manifestado nas rupturas 

ordinárias da realidade impessoal do ser-aí 

humano perante pré-disposição subsequente da 

“angústia”. Tal caracterização, destarte, traz 

para si as evidências implícitas na constituição 

fundamental do ser-aí no seu modo de ser si 

mesmo, as quais explicitamos nas sendas 

argumentativas de determinadas sentenças da 

obra célebre de Heidegger, “Ser e Tempo”. Em 

virtude do objetivo da presente dissertação, não 

obstante, as reconstituições dos conceitos que 

compõem o projeto ontológico do autor, 

juntamente com a inserção do conceito de 

mundo, ficam apenas indicadas os princípios de 
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“Ser e Tempo” que articularam-se com a 

“Visão de Mundo”, permitindo-nos pensar uma 

reconstrução mais adequada em uma pesquisa 

póstuma. 

Heidegger, filósofo profundo, exímio 

pesquisador, desenvolveu o seu opúsculo indo 

em busca da gênese que fundou a filosofia, 

voltando-se para os gregos, onde estabeleceu 

uma análise para evidenciar as questões cruciais 

que marcaram o pensamento filosófico ao 

longo dos seus dois mil e quinhentos anos. 

Dedicou-se ainda, aos problemas que 

perpassaram a ontologia, disseminados como 

fonte segura para se pensar a filosofia e 

suficientes para se introduzir ao filosofar, 

confrontando-os frontalmente, pois como foi 

colocado, o autor nos impulsiona a rejeitar 

qualquer introdução que se proponha levar de 

uma situação de fora para dentro. Reconstruiu o 

problema do ser, não por meio dos métodos da 

tradição, mas pelo diálogo movente do 

questionamento, foi na pergunta que Heidegger 

revisou o pensamento da primeira filosofia de 

Aristóteles, descaracterizando a metafísica 

como disciplina filosófica, forjada por uma 

“Introdução à Filosofia” e instituiu uma 
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correspondência entre metafísica e filosofia a 

partir do apelo do ser, fazendo da “Introdução à 

Filosofia” um “Pôr o Filosofar em Curso”. Da 

sua filosofia, não pretendeu reconstruir uma 

mera estrutura de obras pontoadas e 

sistematizadas conforme as exigências postas 

pela metodologia academicista de sua época, 

antes apoiou-se no método fenomenológico, 

apontado como saída para o psicologismo 

filosófico, para caracterizar a sua obra como as 

marcas de um caminho; não encontramos em 

sua obra uma solução, mas uma disposição de 

continuidade, ou seja, em Heidegger, o filosofar 

surge como a neblina que de repente descortina 

em meio as montanhas, para nos mostrar que a 

filosofia é um acontecimento, um “Pôr o 

Filosofar em Curso” arraigado a realidade 

humana. Dentro dessa expectativa, o terceiro 

capítulo de nosso trabalho debruçou-se sobre a 

metodologia do “Pôr o Filosofar em Curso”, 

fornecendo a filosofia o seu caráter de 

acontecimento.  

Vimos que é no pensar do pensamentos 

que reside a nossa capacidade de questionar, 

assim, o ser-aí no mundo envolve-se em um 

protótipo psicológico, mas trata-se de um 



 

- 95 - 

protótipo universal e não um “ismo” para 

estabelecer algo, a existência humana. 

Heidegger nos mostrou que a filosofia busca o 

ente na totalidade, que seria o propriamente dito 

do ente em meio ao questionamento do 

questionado, alertando-nos que assumir o 

pensamento enquanto pensamento de algo, 

como na concepção tradicional de “Introdução 

à Filosofia”, a fixidez imposta pela necessidade 

conceitual, pode impedir o filosofar de 

acontecer como fenômeno da psique humana. O 

“Pôr o Filosofar em Curso”, sendo algo próprio 

do ser humano, exige uma filosofia que seja 

capaz de pensar o homem sem as mediações 

que o caracteriza como algo, urdido em uma 

objetividade, pois ao determinarmos uma 

“Introdução à Filosofia” onde existem 

conjecturas que separam o sujeito do objeto, 

negamos a essencialidade humana e, 

consequentemente o modo autêntico de ser do 

próprio homem. É nesse contexto que 

Heidegger desenvolve uma metodologia 

específica, onde o homem é o ser-aí em si 

mesmo, com o outro e com o mundo, a 

existência do homem é caracterizada pela sua 

disposição e capacidade de lidar com o todo de 
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si e da realidade, o que o leva a questionar e 

questionar-se, fazendo da pergunta uma 

condição essencial, que é de estar no mundo 

enquanto mundo; estar no mundo significa 

questionar o mundo e ser questionado pelo 

próprio mundo. Sendo assim, para Heidegger o 

pensar da “Introdução à Filosofia” em termos 

metodologicamente técnico, é um pensar que 

pensa sobre algo, no entanto, fazer a filosofia 

acontecer enquanto acontecimento do ser-aí 

funda-se no pensar algo e não no pensar sobre 

algo. O primeiro nos mostra o desvelamento do 

ser que se pergunta incansavelmente sobre o 

mundo, mantendo-se fiel ao projeto ontológico 

do acontecimento filosófico; o segundo gera em 

nós a impressão de que alcançamos o filosofar, 

operando no homem um afastamento do sentido 

autêntico da filosofia.   

O modo de filosofar de Heidegger 

apresenta-se em uma constante que não cessa o 

pensar, trata-se de uma filosofia marcada por 

um movimento atualizando, que se quisermos 

pensar como um método, pensaríamos da 

seguinte forma: aprofundamento conceitual, 

afirmação e pergunta. Todavia, essa 

metodologia não tem a intenção de funda 
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necessariamente uma nova filosofia, mas de 

provocar um exercício do próprio ato de 

sistematizar, permitindo ao interrogado 

participar do próprio ato interrogativo; o 

interrogar traz para si um interrogante. Para o 

filósofo da Floresta Negra, o acontecimento do 

filosofar aproxima-se da ideia aristotélica de 

inutilidade da filosofia, não no sentido 

pragmático, mas na ausência de artifício. Dessa 

forma, a “Introdução à Filosofia” não passa de 

uma falsificação, pois o filosofar está antes da 

ação humana, no sentido de que na essência do 

filosofar, não existe nenhuma interferência 

exterior, pois o filosofar é a própria constituição 

ontológica do ser-aí, o que o faz dispensar o 

fazer humano. Por isso, o “fazer humano” 

configura-se como disposição de algo, mas não 

a “coisa” do “algo”, sendo a primeira 

consequência do apelo do ser e o segundo os 

ditames da tradição.   

A filosofia dentro do pensamento 

heideggeriano não pode ser arquitetada como 

disciplinas, como acontecem nas demais 

formas de conhecimento. Pode-se dizer que o 

filosofar transforma o pensar, para não permitir 

o reducionismo do conhecimento à objetivação, 
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o que faz valer o “Pôr o Filosofar em Curso” 

aludido pelo autor. Nesse contexto, percebemos 

que a análise sobre o pensamento de Heráclito, 

como demonstramos em nosso trabalho, nos 

coloca diante de um acontecimento filosófico 

por nos apresentar o ser enquanto manifestação, 

rompendo com o ideário tradicional de pensar o 

ser tão somente como sujeito e objeto. Por isso, 

Heidegger identifica nos filósofos da physys um 

filosofar movido por um estado originário, em 

especial, no pensamento de Heráclito, nele 

encontramos a trocadilha da contrariedade, 

quem em meio ao dia e a noite, mostram as 

sendas que iluminam o filosofar. O que autor de 

“Ser e Tempo” pretende ao “Pôr o Filosofar em 

Curso” é a experiência do filosofar na sua 

inteireza, que por não ter um caminho, admite o 

início, o meio e o fim em uma única 

constatação, o acontecimento, o que faz da 

gênese pré-socrática, uma realidade atual, não 

faria o mínimo sentido pensar a “Introdução à 

Filosofia” como renascimento, pois ela 

simplesmente “é”.   

Procuramos refletir sobre o modo como 

o “Pôr o Filosofar em Curso” alcançou a 

essência da filosofia. Em todo o nosso trabalho 
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foi colocado em questão o quanto foi necessário 

superar a concepção tradicional de “Introdução 

à Filosofia”, o que nos levar a perceber que o 

projeto filosófico de Heidegger visa sobrepujar 

a metafísica ocidental, não para pensar em uma 

nova metafísica, mas para questionar o 

questionado metafísico erguido na história da 

filosofia. O filósofo da Floresta Negra não nos 

apresenta uma solução, mas um problema, e o 

pensamos a partir do próprio pensar, a partir da 

psicologia, lógica e filosofia, que se 

entretiveram ao longo da história estabelecendo 

uma sistematização voltada para uma 

introdução, todavia, Heidegger nos mostra, que 

é no problema que reside a essência da questão, 

nessa acepção, não concebemos a metodologia 

heideggeriana pelo cálculo, mas pelo sentido, 

trata-se de uma metodologia não metodológica. 

Com efeito, somos coagidos a determinar 

conceitos, o que nos faz pensar essa disposição 

de Heidegger como uma metodologia, todavia, 

isso não nos faz rejeitar o “não pensado”, de 

modo que expusemos a partir da reflexão sobre 

Heráclito, o quanto é possível atingirmos um 

estado de coisa dotado de sentido; nesse 

movimento heideggeriano retiramos o véu 



 

- 100 - 

obscuro do conceito e fazemos a filosofia 

acontecer em nossa realidade essencial. O que 

foi dito, nos leva a concluir que o terceiro 

momento de nosso trabalho busca compreender 

o “Pôr o Filosofar em Curso” a partir de uma 

tomada de consciência direcionada na essência 

e guiada pela pergunta e pela questão, como 

atesta Dantas: “ (...) da pergunta e da resposta 

podem surgir novas questões” (DANTAS, 

2006, p. 17). A filosofia não nos é possível 

essencialmente como exterioridade, mas como 

envolvimento, não é uma reta, mas um círculo 

no qual todos nós estamos presentes.   

A forma como Heidegger reflete sobre o 

pensamento de Heráclito nos leva ao filosofar 

em uma ótica que escapa a concepção de 

tradicional de se pensar a “Introdução à 

Filosofia”, pois o sistema facilmente recusaria 

a autenticidade teórica do pensamento 

heraclatiano. Porque ela, apesar de constituir 

um aparecimento incessante, descobre-se numa 

inclusão essencial com o encobrimento. Essa 

reflexão nos leva a o caminho do ente, de modo 

que esse ente não se desloca, mas permanece 

sempre no ente, apenas precisa aparecer como 

ente e não como transmutação conceitual 
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forjada a perspectivas teóricas, nesse sentido a 

filosofia acontece enquanto desvelamento, essa 

é a metodologia do curso autêntico do filosofar. 

Consequentemente, a phýsis pré socrática no 

sentido de uma “Introdução à Filosofia” 

tradicional diz o velamento do ente e no “Pôr o 

Filosofar em Curso” o desvelamento.   

Podemos dizer que a “Introdução à 

Filosofia” refletida por Heidegger só é possível 

ao filosofar em meio a finitude, como vimos no 

primeiro momento de nossa dissertação, 

conectada a uma hermenêutica do ser-aí 

humano, portando, claramente distinta da 

concepção tradicional, fazendo do ser-aí um ser 

aberto, que assume para si uma disposição que 

dispensa os ditames sistemáticos voltados para 

universalização do conceito, como a ideia de 

absoluto. O “Pôr o Filosofar em Curso” que 

perpassa o pensamento de Heidegger vislumbra 

não está preocupado em estabelecer critérios 

racionais ou normativos, nem tão pouco 

moralidade para orientar o agir humano. Trata-

se de um filosofar original, com o intuito de 

fazer o ser-aí humano reconhecer-se em um 

projeto existencial e finito. Entretanto, só é 

possível ter consciência quando escutamos o 
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apelo do ser, o reconhecimento angustiante da 

sua “culpa” perante as estruturas mundanas e 

intramundanas. Nesse momento, teríamos o 

filosofar desvelado e clarificado bem diante da 

nossa existência, repercutindo na mudaneidade 

a partir da nossa responsabilidade e liberdade.  

Não é o nosso objetivo sugerir uma 

“Introdução à Filosofia” alternativa aos 

modelos que assumimos no sentido de melhor 

fazer acontecer à filosofia. A “Introdução à 

Filosofia” proposta por Heidegger não tem a 

intenção de melhorar a forma com o saber é 

difundido na academia, nem tão pouco guiar  a 

sociedade humana por uma caminho que o faria 

não sofrer mais, se assim fosse, estaríamos nos 

colocando com mais uma proposta metafísica, 

o nos deixaria em posição muito inferior ao que 

o Ocidente produziu em termo de Filosofia. 

Não obstante, o que interessa a 

contemporaneidades são as respostas 

comedidas e muito bem orientadas em uma 

determinada metodologia, que no fundo, quer 

nos lança em uma realidade não humana, pois 

querem retirar o sofrimento e anular a morte da 

realidade dos homens, uma pseudo ideia de 

conquista e efetivação humana.  
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Parece-nos estranho ter que concluir 

uma pesquisa cujo tema não nos permite a 

conclusão; parece-nos estranho apropriarmos-

nos da tradição, criticá-la, rejeitá-la e ter que 

concluir a nossa proposta conforme os passos 

da própria introdução; parece-nos estranho 

caminhar sem a estrada e novamente voltarmo-

nos para ela, indubitavelmente somos levados a 

nos perguntar novamente, em que momento 

atingiremos de fato o filosofar, quando 

rejeitaremos a nomenclatura das palavras para 

lhe elevar ao estatuto de si mesma, afinal de 

contas, quando acontecerá o evento tão 

incessante desse “Pôr o Filosofar em Curso”, 

nesse momento, resta-nos concluir com as 

palavras de Holderlin “Tudo está em nós”.  
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