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INTRODUÇÃO 

 

 

Tenho uma folha branca  

e limpa à minha espera: 

 

mudo convite 

 

tenho uma cama branca 

e limpa à minha espera: 

 

mudo convite 

 

tenho uma vida branca 

e limpa à minha espera:  

 

Ana Cristina Cesar 

 

 

O que somos? Esta pergunta se nos apresenta de forma banal, é até repudiada e 

ridicularizada, como se tratasse de uma estupidez. Ora, afinal de contas isto é 

“evidente”, todos sabemos. No entanto, ninguém é capaz de nomear esta evidência. Ou 

mesmo, não há tempo para pensar nestas “inutilidades”. Mas que tempo é este que não 

há? E que utilidade é digna de pensar e de seu tempo? 

 

Tanto a afirmação da evidência quanto a negação da utilidade não estão no 

tempo, estão cronometradas.  Tendo desde já a resposta imediata, a pergunta é 

prontamente apartada e esquecida. Porém, o que verdadeiramente ocorre é o 

autoesquecimento, o autoexílio. Aquele que pode perguntar, ainda que não possa 

responder, não o faz e, assim, realiza uma incrível inversão, pela qual não deve 

perguntar, ainda que deva responder. Abandonamos, dessa forma, nossa morada das 

possibilidades junto ao ser, o papel em branco, para nos entregarmos à preguiçosa e 

ilusória segurança fixada, ao papel previamente pontilhado. O ser não habita a resposta. 

Longe da pergunta nos colocamos longe do próprio ser.  
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A linguagem se torna um mero meio de transporte1, uma utilidade pública, pela 

qual podemos cumprir os afazeres diários, para apenas os quais há “tempo” para 

“pensar”. Pensar e tempo foram abruptamente englobados na semântica utilitária, 

significando nada mais do que uma noção de raciocínio lógico, cálculo, e de horário, 

cronômetro. O que se pode evidenciar e o que pode ser útil devem poder ser 

cronometrados, andam no passo do ponteiro, e devem, invariavelmente, poder ser 

deduzidos ou induzidos de forma lógica.  

 

Dessa forma, todo o questionar deve ser submetido à viabilidade prática de seu 

responder, sua evidência e sua utilidade. A interrogação é previamente interrogada pela 

própria resposta, a qual já deve estar presente e operante dentro da sua funcionalidade. 

A res-posta é, portanto, ante-posta. 

 

Isto faz com que o ser seja esvaziado na linguagem, o que gera o esquecimento 

do próprio esquecimento, algo ainda mais perigoso, pois a palavra esvaziada não 

permite que se dê por sua falta. A palavra é ainda reocupada pela resposta, é deslocada 

para a linha de montagem, onde irá manter o ritmo da técnica. Basta para perceber tal 

mecanismo, o que ocorre em diversas línguas ocidentais quando se pergunta a um 

indivíduo o que ele é. À primeira vista, o questionamento aqui colocado nos mostra 

como um inquirimento antropológico, mediante a investigação do uso cotidiano desta 

interrogação “o que você é?”. Não obstante, a pergunta sobre a pergunta constitui, antes, 

um questionamento ontológico originário que corresponde à questão formulada por 

Heidegger: “Qual a posição do Ser?” 2. 

 

Se alguém se habilitar a investigar antropologicamente a presente pergunta, o 

resultado fático do perguntar “o que você é?” certamente será a obtenção de respostas 

designando algum tipo de profissão ou função exercida. Este investigar imiscuído na 

                                                 
1HEIDEGGER, Martin.  Introdução à Metafísica, p. 58. “O facto singular de o Ser nos ser apenas uma 
palavra vazia e uma névoa volátil poderá enquadrar-se no facto mais geral de que muitas palavras e 
especialmente as essenciais se encontram na mesma situação, ou seja, que a linguagem em geral está já 
desgastada e consumida, que é um meio de comunicação indispensável, porém abandonado e 
arbitrariamente utilizável, que é tão indiferente como um meio de transporte público, como o eléctrico em 
que qualquer um entra e sai. Toda a gente vai falando e escrevendo à vontade na linguagem, sem entraves 
e principalmente sem correr perigo.” 
2 Ibidem, pp. 46-9. Importante, no mesmo trecho, a ressignificação de ontologia em Heidegger: “Neste 
caso, ‘ontologia’ significa o esforço de traduzir o Ser em linguagem, nomeadamente através do 
questionamento pela posição do Ser (não apenas do ente como tal).” 
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cotidianidade, na ordem do dia a dia, permite numa simples operação demonstrar a 

enorme distância que tomamos do ser. O ser cotidiano está profundamente atrelado ao 

mundo da técnica e da produção. É aquele homem do qual o fim fora anunciado. “Ter-

se-á seu prazerzinho do dia, e o seu prazerzinho da noite; mas se reverenciará a saúde. - 

Descobrimos a felicidade – dirão os últimos homens, piscando os olhos.” 3 

 

Nesta lógica, a realização do dever está completamente atrelada ao prazer, o ser 

humano está preso a este pêndulo utilitário, afundado na normalidade lógica do seu 

fazer. O ser humano caiu em sua própria armadilha.  

 

Na época moderna, não é o homem sensível que tem 

necessidade de arte, mas é o escravo que determina as 

representações comuns, pois, segundo a sua natureza, ele não 

pode garantir a sua sobrevivência senão atribuindo nomes 

enganadores a todas as suas relações com o mundo. Fantasmas 

como a dignidade do homem e a dignidade do trabalho 

constituem os produtos indigentes da escravidão que se 

esconde de si mesma.4 

 

Será que o escravo poderia viver com a revelação de sua própria escravidão, 

ainda mais depois da certeza de sua dignidade? Poderia ele deixar viver o seu senhor? 

Foram estas questões que motivaram Camus em seu O Homem Revoltado 5. Tanto o 

escravo revoltado quanto o revoltado metafísico reconhecem o domínio do seu senhor, 

sendo que, relativizado este poder à subordinação, a superioridade é desfeita no 

momento mesmo da revolta, vez que as forças aí se nivelam. A falta de alternativa dos 

escravos se mostrou não como uma danação, mas como uma benção. Ser o senhor da 

própria existência pode se tornar o fardo mais pesado. 

 

Derrubado o trono de Deus, o rebelde reconhecerá essa justiça, 

essa ordem, essa unidade que em vão buscava no âmbito de sua 

condição, cabendo-lhe agora criá-las com as próprias mãos e, 

com isso, justificar a perda da autoridade divina. Começa então 
                                                 
3 NIETZSCHE, Friedrich. Assim Falava Zaratustra, p. 29. 
4 Idem. Escritos sobre Direito, p. 55. 
5 Camus também reconhece a inversão semântica: “No momento em que o crime se enfeita com os 
despojos da inocência, por uma curiosa inversão peculiar ao nosso tempo, a própria inocência é intimada 
a justificar-se.” (Op. cit., p.14) 
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o esforço desesperado para fundar, ainda que ao preço do 

crime, se for o caso, o império dos homens.6 

 

A questão se coloca: mas e se acaso já não houvesse senhor, mas tão só 

escravidão? Se do outro lado da trincheira não houvesse nenhum inimigo? Se aqueles 

sacos de palavras empilhadas não pudessem fornecer agora qualquer proteção ou 

amparo? Contra quem e a favor de quem seria esta revolta? Este léxico de trincheira 

jamais poderia se aprofundar ao nível do abandono deste ser humano que se acovardou 

diante da possibilidade mesma. 

 

De qualquer modo, independente da suficiência ou não da revolta em responder 

tais questões, importa mais a pergunta formulada por ela: “Longe do sagrado e de seus 

valores absolutos, pode-se encontrar uma regra de conduta?” 7 Uma vez que a revolta, 

assim entendida por Camus, possui um caráter de transcendência, em razão do sacrifício 

ocorrer a favor de um bem além do seu próprio destino, de se negar não só uma ordem, 

mas uma condição, tal questão coloca-nos novamente diante da problemática da posição 

do ser. 

 

Estar absolutamente diante do novo. É o que tenta evitar a ordem, o dever-ser, e 

o que tenta buscar a arte, o poder-ser. Mas ambas estão na fronteira e as fronteiras são 

os espaços de tensão, onde se separa o um do outro e onde se une o um com o outro, 

onde reside o tudo ou nada. A normatividade exerce força para dentro, na tentativa de 

manter a unidade do um, o tudo, enquanto que a criatividade exerce força para fora, na 

tentativa de alcançar o outro, o nada. Não parece haver nenhuma novidade neste fato, 

ironicamente, soa como algo tão antigo quanto a própria humanidade. 

 

O ser humano está na crista do tempo, estamos lançados ao porvir, que é já. 

Alguns se abatem ao desespero e tentam com todos os esforços refrear o movimento 

inexorável, outros se acovardam e, retraídos, apoiam silenciosamente os esforços 

daqueles e outros, ainda, se atiram de peito aberto, para colocarem, contra o medo, a 

perna à frente, no primeiro passo ao novo desconhecido. 

 
                                                 
6 CAMUS, Albert. O Homem Revoltado, p. 41. 
7 Ibidem, p.34. 
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Para Hannah Arendt, mais incisiva que Camus na questão do fundar o império 

dos homens, este novo, o início, está intimamente ligado à violência: 

 

A íntima ligação entre o início e a violência parece encontrar 

comprovação nos inícios lendários de nossa história, tais como 

são registrados tanto pela Antiguidade bíblica quanto pela 

Antiguidade clássica: Caim matou Abel, Rômulo matou Remo; 

a violência foi o início e, ao mesmo tempo, não poderia haver 

nenhum início sem se usar violência, sem violentar.8 

 

Mas esta convicção de Hannah Arendt, de que no início esteve um crime, 

acontece não por uma explosão, a romper as fronteiras, mas, ao contrário, por uma 

implosão, ou seja, não se trata mais da busca artística pelo novo forçando a expansão 

das fronteiras, mas de uma imposição, quando a massa silente dos retraídos grita, 

quando os guardiões da ordem unitária por algum motivo deixam de ser capazes de 

atender as reivindicações mais básicas de seus apoiadores silenciosos. Não se pode dizer 

tratar de imperícia, pois, como já dito, a luta em que se colocam estes desesperados é 

contra um movimento inexorável. A totalidade do um se torna insustentável, quando, 

cedo ou tarde, este um, ele mesmo, se torna o outro. Trata-se, portanto, de uma 

reestruturação da ordem, a qual, apenas de uma forma bastante limitada, pode ser 

chamada de nova. Talvez a busca artística não possa romper a fronteira, mas possa 

mostrar um novo vocabulário aos que estavam encolhidos e calados, sem que haja 

qualquer garantia de uma hermenêutica libertária. 

 

Arte, aqui, não é entendida como um quadro ou um livro de poesias, a poder cair 

no engano de uma necessária produção, mas como um modo de ser que se abre ao 

próprio ser e que podemos chamar de poder-ser. Em algum ponto a arte se contrapõe à 

ordem, ao dever-ser, na medida em que este modo de ser se mostra excludente e, ao 

contrário, se fecha ao próprio ser. 

 

Certamente que a direção dos pensamentos de Arendt e de Camus aponta para 

uma questão política, porém ela não pode de maneira alguma ser respondida sem que 

seja elaborada anteriormente no âmbito de uma ontologia fundamental. Então a questão 
                                                 
8 ARENDT, Hannah. Sobre a Revolução, p. 46. 
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política, ontologicamente, se coloca das seguintes formas: Há fundamento para a 

existência? Há fundamento para a co-existência?9  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9 Importante pontuar o sentido do termo existência, aqui compreendido dentro da analítica existencial 
heideggeriana, em contraposição ao sentido tradicional: “Para a ontologia tradicional, existentia designa o 
mesmo que ser simplesmente dado, modo de ser que não pertence à essência do ente dotado do caráter de 
presença (Dasein). Evita-se uma confusão usando a expressão interpretativa ser simplesmente dado para 
designar existentia e reservando-se existência como determinação ontológica exclusiva da presença.” 
(2008, p. 85). 
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CAPÍTULO I  

 

A CAMINHO DO POSSÍVEL 

 

 

   Hombre de caminar que em tus ojos lo llevas. 

Hombre que de madrugada, hace mucho, hace casi 

infinito, 

    saliste. 

Adelantaste tu pie, pie primero, pie desnudo. ¿ Te 

    acuerdas? 

Y, ahora um momento inmóvil, parece que rememoras. 

Mas sigue... 

 

Vicente Aleixandre 

 

 

Para o possível, não se deve seguir invariavelmente um método, uma 

metodologia, mas antes passear por alguns caminhos, criar atalhos, não com o objetivo 

de chegar mais rápido a algum lugar, e sim de sair da estrada já pavimentada, desbravar 

o desconhecido diante de nós, o próximo que está onde estamos, é onde somos e projeta 

o distante. 

 

Uma metodologia demasiadamente rigorosa seria como traçar um caminho sem 

nunca tê-lo percorrido, seria como acreditar que se deu a volta ao mundo por um 

simples giro em um globo aportado sobre a mesa, como viajar debruçado sobre mapas e 

guias ignorando o próprio caminho, sem notar que a viagem se constitui pelos 

percalços, pelas quinas, pelos cacos, pelas encruzilhadas, pelos tropeços, e não por 

traslados criados por uma logística geométrica. Não há caminho anterior. O caminho, 

como diz o poeta, se faz ao andar. É vivendo o caminho que as palavras poderão se 

embrenhar pelo inóspito, adquirir a força de sua substância. Se a palavra não se dirigir à 

“coisa mesma”, será apenas como uma aula tradicional de caligrafia, na qual se escreve 

sobre o lugar-comum da folha já pontilhadamente preenchida. 
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O rigor, assim, encontra-se no caminho do pensamento, sem se ater às 

formalidades do plano e das convicções apriorísticas. Desta forma, o caminho se mostra 

como uma eterna e inacabada “confrontação” (Auseinandersetzung), um jogo, como 

naquele em que Heidegger se colocou diante de Nietzsche, ou mesmo Nietzsche se 

colocou diante de Heidegger: 

 

Se o leitor vier a se entregar ao caminho que os textos a seguir 

tomaram, é possível que se lhe mostre o lugar de onde provém 

e para onde se encaminha a confrontação com a coisa mesma 

do pensamento nietzschiano.10 

  

Esse jogo, essa luta é um mergulho no caminho do outro e, ao mesmo tempo, 

uma comunhão e uma transgressão, pois, apesar de se poder compartilhar a caminhada, 

o percorrer do trajeto já não permite que ele seja igual; ele será necessariamente 

desviado, no espaço ou no tempo, não obstando, entretanto, que seja junto. 

 

Em uma entrevista, Foucault também demonstra sua confrontação: 

 

Heidegger sempre foi pra mim o filósofo essencial. Comecei a 

ler Hegel, depois Marx, e me pus a ler Heidegger em 1951 ou 

1952; e em 1953 ou 1952 – não me lembro mais – li Nietzsche. 

Ainda tenho as notas que tomei sobre Heidegger no momento 

em que o lia – são toneladas! –, e elas são muito mais 

importantes do que aquelas que tomei sobre Hegel ou Marx. 

Todo o meu futuro filosófico foi determinado por minha leitura 

de Heidegger. Entretanto, reconheço que Nietzsche 

predominou. Não conheço suficientemente Heidegger, não 

conheço praticamente Ser e Tempo, nem as coisas recentemente 

editadas. Meu conhecimento de Nietzsche é bem melhor do 

que o de Heidegger; mas não resta dúvida de que estas são as 

duas experiências fundamentais que fiz. É provável que se eu 

não tivesse lido Heidegger, não teria lido Nietzsche. Tentei ler 

Nietzsche nos anos 50, mas Nietzsche sozinho não me dizia 

nada. Já Nietzsche com Heidegger foi um abalo filosófico! 

Jamais escrevi sobre Heidegger, e escrevi sobre Nietzsche 

                                                 
10 HEIDEGGER, Martin. Nietzsche, vol. I, p. 04. 
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apenas um pequeno artigo; no entanto, são os dois autores que 

mais li.11  

 

Assim, a primeira encruzilhada a enfrentar no itinerário será a confrontação com 

a investigação fenomenológica, no sentido heideggeriano, pelo qual são bem 

significadas as palavras formadoras da fenomenologia, a saber, fenômeno e logos. O 

pensador alemão demonstra com clareza o que entende por tais conceitos. 

Primeiramente, por fenômeno compreende-se “o que se mostra em si mesmo”, sendo 

“um modo privilegiado de encontro” 12. Distingue o sentido fenomenológico do seu 

conceito formal e da sua acepção vulgar, em que meras manifestações podem de modo 

equivocado ser tomadas como tal, sem, no entanto, constituírem o que se revela em si 

mesmo, mas tão somente fazem referência ao fenômeno. Por sua vez, a função definida 

do logos “reside num puro deixar e fazer ver, deixar e fazer perceber o ente” 13, uma 

fala que se afasta das interpretações correntes da filosofia posterior aos gregos. 

 

Daí temos que a fenomenologia de Heidegger, mais do que uma “ciência dos 

fenômenos”, é uma atitude liberadora. Uma atitude porque exige uma positividade no 

encontro com o ser dos entes, que, no mais das vezes, está encoberto. E liberadora 

porquanto permite o desvelamento do ser e de seu sentido, sendo a possibilidade 

interpretativa de liberação do ser. É a fundação de uma ontologia fundamental que parte 

do ponto ao qual retornará, ao modo privilegiado do Dasein 14, o primeiro ente a ser 

interrogado, como condição para qualquer outra ontologia, uma hermenêutica que 

determina a historicidade da própria história, “uma abertura da existencialidade da 

existência” 15. 

 

Ainda na encruzilhada, além dessa via múltipla dos modos do ser, confrontamo- 

nos com outro caminho, um choque que poderá estabelecer o rumo próprio do nosso 
                                                 
11 FOUCAULT, Michel. Ditos e Escritos, vol. 5, p. 259. 
12 HEIDEGGER, Martin. Ser e Tempo, p. 70. 
13 Ibidem, p. 73. 
14 Optou-se por manter o termo em alemão. Não foi traduzido por “presença” como ocorre na tradução de 
Marcia Sá Cavalcante Schuback, por se compartilhar o entendimento da professora Jeannette Antonios 
Maman, que em uma nota de seu livro assim explica: “A natureza do ente, do sendo, é como aquela de 
uma corda estendida entre o passado e o futuro; o sendo é um passado que já foi e o futuro que será. O 
homem, como ente humano existente é um sendo (por isto é que Dasein não pode ser traduzido por 
‘presença’). É como se o presente não existisse, porque ou ele foi passado ou será futuro. Já o ser é estar 
presente, agir no presente.” (2003, p. 52). 
15 Ibidem, p. 50. 
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trajeto. Na transversal, ao encontro, surge a genealogia de Nietzsche e, não redundando, 

de Foucault. A primeira colocação é de que a genealogia é cinza, importa “a coisa 

documentada, o efetivamente constatável, o realmente havido, numa palavra, a longa, 

quase indecifrável escrita hieroglífica do passado moral humano”.16 A genealogia, dessa 

forma, não é a busca pela origem, pela identidade dos homens, mas, como demonstra 

Foucault em sua própria confrontação, é “definida como pesquisa de Herkunft e de 

Entestehung” 17, respectivamente, como proveniência e emergência.  

 

A proveniência aqui é relativa à raça, a um grupo ou tipo social, mas não como 

uma origem comum que pode delimitá-los, e sim como o corpo marcado e singular, o 

que distingue, o acidente, o fragmento. A genealogia aqui “está portanto no ponto de 

articulação do corpo com a história” 18. Já a emergência também não poderia ser 

definida por aparentes fins últimos e contínuos, deslocando o valor à origem dentro de 

uma linha de sucessões. Assim, a genealogia, nesta faceta, “restabelece os diversos 

sistemas de submissão: não a potência antecipadora de um sentido, mas o jogo casual 

das dominações”19. É a luta das forças que se substituem ocasional e anonimamente, ou 

seja, a emergência não possui autoria nem momento determinado, é uma guerra de 

interpretações e de dominação. 

 

A genealogia condiz com “Wirkliche Historie”, o “sentido histórico”, é 

prismática: 

 

Em compensação, o sentido histórico escapará da metafísica 

para tornar-se um instrumento privilegiado da genealogia se ele 

não se apóia sobre nenhum absoluto. Ele deve ter apenas a 

acuidade de um olhar que distingue, reparte, dispersa, deixa 

operar as separações e as margens – uma espécie de olhar que 

dissocia e é capaz ele mesmo de se dissociar e apagar a unidade 

deste ser humano que supostamente o dirige soberanamente 

para seu passado.20 

 

                                                 
16 NIETZSCHE, Genealogia da Moral, p. 13. 
17 FOUCAULT, Microfísica do Poder, p. 26. 
18 Ibidem, p. 22. 
19 Ibidem, p. 23. 
20 Ibidem, p. 27. 
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Por esta breve exposição acerca da fenomenologia e da genealogia, alguém 

poderia objetar serem elas incompatíveis, caminhos que não poderiam nos conduzir por 

um percurso compartilhado. No entanto, comungam diversos aspectos importantes para 

a investigação filosófica, dentre os quais se notabilizam os seguintes:  

 

Em primeiro lugar, ambas são vistas enquanto possibilidade e, portanto, são 

críticas não só aos modos tradicionais, mas também a si próprias, o que permite a 

realização de uma fenomenologia da fenomenologia e de uma genealogia da genealogia, 

como uma interpretação da interpretação ou uma hermenêutica da hermenêutica. Isto já 

permite a amplitude do caminho e a possibilidade de uma convergência 21.  

 

O segundo ponto diz respeito a uma transfiguração do olhar, uma mudança da 

perspectiva. Ambas invertem e renegam o olhar tradicional, a perspectiva metafísica, de 

buscar o distante, o longe, nos lugares e tempos mais puros, próprios aos seres mais 

elevados que podem alcançá-los. Desse modo, tanto uma como a outra dirigem o olhar à 

proximidade, espantam-se com o que é próximo, aquilo que pode estar demasiadamente 

arraigado nas representações correntes, aquilo que parece não ter história, pois desde 

sempre “evidente” 22.  

 

 

                                                 
21   Em Heidegger: “Toda a dificuldade destas investigações reside justamente em torná-las críticas a 
respeito de si mesmas, num sentido positivo.” (2008, p. 76). E ainda: “As explicitações do conceito 
preliminar de fenomenologia demonstraram que o que ela possui de essencial não é ser uma ‘corrente’ 
filosófica real. Mais elevada do que a realidade está a possibilidade. A compreensão da fenomenologia 
depende unicamente de se apreendê-la como possibilidade.” (Ibidem, p. 78). Em Foucault: “O sentimento 
histórico dá ao saber a possibilidade de fazer, no movimento de seu conhecimento, sua genealogia.” 
(2010, p. 30). 
22  Em Heidegger: “É fácil achar que o mistério do que cabe pensar está sempre muito distante e 
escondido bem fundo, em camadas secretas e de difícil penetração. Mas o que cabe pensar tem seu lugar 
vigoroso na proximidade, que aproxima tudo que há de vigorar, resguardando o que é próximo. Na sua 
atenção ao vigente e ao que o vigente nos recomenda, o vigorar da proximidade é tão próximo de nossos 
hábitos de representação que nos sentimos despreparados para fazer a experiência e para pensar com 
suficiência o vigorar da proximidade.” (2002, pp. 247-8). Em Foucault: “Ele [o sentido histórico] tem 
também o poder de interverter a relação entre o próximo e o longínquo tal como foi estabelecido pela 
história tradicional em sua fidelidade à obediência metafísica. Esta de fato se compraz em lançar um olhar 
para o longínquo, para as alturas: as épocas mais nobres, as formas mais elevadas, as idéias mais 
abstratas, as individualidades mais puras. E para fazer isto ela procura se aproximar destas coisas ao 
máximo, colocar-se aos pés destes cumes em condições de ter com relação a elas a famosa perspectiva 
das rãs. A história ‘efetiva’, em contrapartida, lança seus olhares ao que está próximo: o corpo, o sistema 
nervoso, os alimentos e a digestão, as energias; ela perscruta as decadências; e se afronta outras épocas é 
com a suspeita – não rancorosa, mas alegre – de uma agitação bárbara e inconfessável. Ela não teme olhar 
embaixo.” (2008, p. 29). 
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O terceiro aspecto é a atitude positiva de deixar cada coisa em sua propriedade, 

ela mesma, o acontecimento em suas proporções, a possível medida do que é ou foi, 

retirando as máscaras e disfarces, descobrindo os sentidos aglutinados, sem aceitar as 

coisas como simplesmente dadas e verdadeiras. E, desse modo, estabelecem uma nova 

relação com a verdade, suspeitando de pretensas imparcialidades 23.   

 

A quarta conjugação é o caráter destruidor das duas pesquisas, a destruição de 

idéias preconcebidas, de tradições engessadas e engessantes. Um lançamento ao 

passado, um desatamento de nós conceituais, padrões aprisionantes de pensamento, mas 

simultaneamente uma apropriação e transmutação da história 24.  

 

Em quinto lugar, a partir desse lançar-se ao passado, a preocupação com a 

atualidade, a devolução da crítica ao presente, a realização de uma história do 

presente25. É a possibilidade de uma nova de-cisão relativa ao presente. 

                                                 
23  Em Heidegger: “E, novamente, porque o λóγoς é um deixar e fazer ver, por isso é que pode ser 
verdadeiro ou falso. Tudo depende de se libertar de um conceito construído de verdade, no sentido de 
‘concordância’.” (2008, p. 72). Em Nietzsche: “Por trás de toda lógica e de sua aparente soberania de 
movimentos existem valorações, ou, falando mais claramente, exigências fisiológicas para a preservação 
de uma determinada espécie de vida. Por exemplo, que o determinado tenha mais valor que o 
indeterminado, a aparência menos valor que a ‘verdade’ (...)”. (2005, p. 11). Em Foucault: “Fazer a 
genealogia dos valores, da moral, do ascetismo, do conhecimento não será, portanto, partir em busca de 
sua ‘origem’, negligenciando como inacessíveis todos os episódios da história; será, ao contrário, se 
demorar nas meticulosidades e nos acasos dos começos; prestar uma atenção escrupulosa à sua derrisória 
maldade; esperar vê-los surgir, máscaras, enfim retiradas, com o rosto do outro; não ter pudor de procurá-
las lá onde elas estão, escavando os bafond; deixar-lhes o tempo de elevar-se do labirinto onde nenhuma 
verdade as manteve jamais sob sua guarda.” (2010, p. 19). 
24 Em Heidegger: ”Caso a questão do ser deva adquirir a transparência de sua própria história, é 
necessário, então, que se abale a rigidez e o enrijecimento de uma tradição petrificada e se removam os 
entulhos acumulados. Entendemos essa tarefa como destruição do acervo da antiga ontologia, legado pela 
tradição. Deve-se efetuar essa destruição seguindo-se o fio condutor da questão do ser até chegar às 
experiências originárias em que foram obtidas as primeiras determinações de ser que, desde então, 
tornaram-se decisivas.” (2008, pp. 60-1). Em Foucault: “O sentido histórico comporta três usos que se 
opõem, palavra por palavra, às três modalidades platônicas da história. Um é o uso paródico e destruidor 
da realidade que se opõe ao tema da história-reminiscência, reconhecimento; outro é o uso dissociativo e 
destruidor da identidade que se opõe à história-continuidade ou tradição; o terceiro é o uso sacrificial e 
destruidor da verdade que se opõe à história-conhecimento. De qualquer modo se trata de fazer da história 
um uso que a liberte para sempre do modelo, ao mesmo tempo, metafísico e antropológico da memória. 
Trata-se de fazer da história uma contramemória e de desdobrar consequentemente toda uma outra forma 
de tempo.” (2010, p. 33). 
25  Em Heidegger: ”Negativamente, a destruição não se refere ao passado; a sua crítica volta-se para o 
‘hoje’ e para os modos vigentes de se tratar a história da ontologia, quer esses modos tenham sido 
impostos pela doxografia, quer pela história da cultura ou pela história dos problemas. Em todo caso, a 
destruição não se propõe a sepultar o passado em um nada negativo, tendo uma intenção positiva. Sua 
função negativa é implícita e indireta.” (2008, p. 61). Foucault demonstra por diversas vezes a sua 
preocupação, também genealógica, com a atualidade, a ontologia do ser histórico. Aqui um trecho do 
texto em que escreve sobre Was ist Aufklärung? de Kant: “Mas me parece que é a primeira vez que um 
filósofo liga assim, de maneira estreita e do interior, a significação de sua obra em relação ao 



19 
 

E, por fim, em virtude de todos os aspectos elencados, ambas constituem um 

caminho para a liberdade, pois o estabelecimento de uma nova relação com a verdade 

implica um desvencilhar das concepções correntes, da verdade como conformidade, 

sendo a fenomenologia uma interpretação fundamental e a genealogia, uma história das 

interpretações que guerreiam, a permitir a expansão, a ultrapassagem do ser para além 

das barras do cotidiano, uma curvatura do pensamento e da experiência, a qual deverá 

ser colocada à prova, como experiência 26.  

 

A confrontação desses caminhos não nos levará ao fim deles, mas a um novo 

percurso. Os autores aqui trazidos pouco escreveram sobre seus métodos, porém suas 

escritas revelam-nos intensamente, sendo que essas formas de investigação constituem, 

elas mesmas, um pensar, uma atitude diante do mundo e da própria filosofia. Nietzsche, 

Heidegger e Foucault são escavadores, aqueles que desencobrem o que é, trazendo à 

tona os estilhaços dos monumentos forjados e transfigurados pela conveniência da 

história. Não se trata de ir à origem das coisas e das palavras, mas à originalidade delas, 

de desvelar as palavras e as coisas onde elas são como são. Não é demonstrar o que são, 

não é o estudo dos fenômenos ou da origem, mas sim uma postura ativa de um 

restaurador diligente que retira as camadas acumuladas com o tempo pela ação humana. 

                                                                                                                                               
conhecimento, uma reflexão sobre a história e uma análise particular do momento singular em que ele 
escreve e em função do qual escreve. A reflexão sobre ‘a atualidade’ como diferença na história e como 
motivo para uma tarefa filosófica particular me parece ser a novidade desse texto.” (2005, p. 341). 
26  Em Heidegger: “Aparentemente o pensamento se movimenta no caminho da metafísica e, contudo, 
realiza, em seus passos decisivos – que conduzem da verdade como conformidade para a liberdade ek-
sistente e desta para a verdade como dissimulação e errância –, uma revolução na interrogação, revolução 
que já pertence à superação da metafísica. O pensamento ensaiado na conferência atinge sua plenitude na 
experiência decisiva de que somente a partir do ser-aí, no qual o homem pode penetrar, se prepara, para o 
homem historial, uma proximidade com a verdade do ser. Qualquer espécie da antropologia e toda 
subjetividade do homem enquanto sujeito não é apenas, como já acontece em Ser e Tempo, abandonada e 
procurada a verdade do ser como uma nova posição historial, mas o curso da exposição se prepara para 
pensar a partir deste novo fundamento (a partir do ser-aí). As fases da interrogação constituem em si o 
caminho de um pensamento que, em vez de oferecer representações e conceitos, se experimenta e 
confirma como revolução da relação com o ser.” (1996, p. 170). Em Nietzsche: “É preciso testar a si 
mesmo, dar-se provas de ser destinado à independência e ao mando; e é preciso fazê-lo no tempo justo. 
Não se deve fugir às provas, embora sejam porventura o jogo mais perigoso que se pode jogar, e, em 
última instância, provas de que nós mesmos somos as testemunhas e únicos juízes.” (2005, p. 43). Em 
Foucault: “Essa atitude filosófica deve se traduzir em um trabalho de pesquisas diversas: estas têm sua 
coerência metodológica no estudo tanto arqueológico quanto genealógico de práticas enfocadas 
simultaneamente como tipo tecnológico de racionalidade e jogos estratégicos de liberdades; elas têm sua 
coerência teórica na definição das formas historicamente singulares nas quais têm sido problematizadas as 
generalidades de nossa relação com as coisas, com os outros e conosco. Elas têm sua coerência prática no 
cuidado dedicado em colocar a reflexão histórico-crítica à prova das práticas concretas. Não sei se é 
preciso dizer hoje que o trabalho crítico também implica a fé nas Luzes; ele sempre implica, penso, o 
trabalho sobre nossos limites, ou seja, um trabalho paciente que dá forma à impaciência da liberdade.” 
(2005, p. 351).  
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Entretanto, é uma restauração destrutiva, uma desconstrução das camadas sobrepostas, 

como se fossem a própria realidade, a encobrir toda a possibilidade.  

 

O caminho é, pois, imprevisível. A confrontação é permanente, o que permite 

apenas indicar um trajeto fenômeno-genealógico, mas de forma alguma permite a 

fixação de um percurso de formigas. Há a possibilidade, ainda, da realização de uma 

fenomenologia da genealogia e de uma genealogia da fenomenologia, em atenção ao 

mundo, às interpretações do mundo e às múltiplas relações que daí emergem. 

 

Assim, Nietzsche, Heidegger, Foucault e alguns outros, que podem ser 

lembrados como outros nesse mosaico astronômico, para vandalizarem a pedra 

fundamental do edifício filosófico da grande civilização ocidental, ainda que por um 

caminho tortuoso, tiveram que ir até lá. E como conquistadores destruíram o símbolo, 

com ato perfeitamente, quase inexoravelmente compatível com sua demanda simbólica. 

Origem e fim se transformam em duas bolhas de sabão, se tocam e se somem. Mas não 

saíram ilesos, foram contaminados e contaminaram. O toque das bolhas é um choque 

arrebatador, a recriação do quase e do talvez na história do pensamento. É um campo 

finito, mas pode ser ilimitado, pois a recuperação do quase e do talvez é chegar ao 

limite e saber que pode haver mais além. O alfabeto expande. Foram contaminados com 

a verdade, pois o quase e o talvez também são verdades, mas não deixaram de 

contaminá-la com a “perigosa” suspeita. E é ao encontro do inacabado que iremos nos 

aventurar: “Nós mesmos devemos vir com nosso pensamento ao encontro daquilo para 

onde a filosofia está a caminho” 27. 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
27 HEIDEGGER, Que é isto – A filosofia? : Identidade e diferença, p.26. 
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CAPÍTULO II  

 

SER E NADA (POSIÇÃO) 

 

 

Todo este caos, Homem, para dizer-te 

Não seres deus nem rei nem sol nem sino 

Dos animais, das pedras – ou dizer-te 

Ser débil cana o cetro que não podes 

Quebrar, ser de ervas más o diadema 

Que não podes cortar com teus cabelos! 

Nosso inimigo toma nosso aspecto 

Para zombar da nobre nossa espécie: 

E quem nos erguerá deste sepulcro? 

 

Mário Faustino 

 

 

Não poderia ser por mero capricho que a questão mais conhecida no mundo 

talvez seja to be, or not to be. Aqui e no restante do famoso solilóquio de Hamlet 

encontra-se a mais forte experiência humana, vida, morte e todas as possibilidades 

reunidas em uma só, mas também em toda e cada existência. O príncipe da Dinamarca 

colocou a si tal questionamento diante da tragédia que lhe abateu, mas a colocou 

também a todos, ainda que no senso comum a questão deixe de ser verdadeiramente 

questionadora. 

 

Tendo em vista o contexto de ignomínias e injúrias sob o qual a questão emerge 

e o fato de na língua inglesa não haver diferença entre ser e estar, talvez a tradução 

semanticamente mais fiel, a despeito da perda do vigor estilístico da tragédia, fosse 

estar ou não estar. Isto porque a pergunta recai mais sobre o ente do que propriamente 

sobre o ser. Condiz à questão com que Heidegger termina a preleção Que é Metafísica? 

e inicia sua Introdução à Metafísica: Por que é afinal ente e não antes nada? 28 

                                                 
28 HEIDEGGER, Martin. Que é Metafísica?, p. 63 e Introdução à Metafísica, p. 09. Há uma pequena 

variação formal da questão nas duas traduções, razão pela qual não se colocou entre aspas, sendo que 
se optou por este formato, sem interferência de seu sentido.  
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Eis a questão fundamental de toda a Metafísica, que aqui se entende como a 

tradição do pensamento filosófico ocidental e cuja pré-questão é formulada como “Qual 

a posição do Ser?”. 

 

Perguntar: Qual a posição do Ser? – não significa nada menos 

do que re-tomar (wieder-bolen) o início da nossa existência 

histórico-espiritual, para o transformar num outro início. Tal é 

possível. É até a forma normativa da História, já que parte do 

acontecimento fundamental. No entanto, um início não se 

repete pelo facto de se retornar a ele enquanto algo de remoto, 

de anterior, e agora conhecido que apenas se deve imitar, mas 

sim recomeçando-se o início de um modo mais originário, 

nomeadamente implicando toda a estranheza, obscuridade e 

incerteza que um verdadeiro início traz consigo. A repetição, 

como nós a compreendemos, é tudo menos a continuação 

correctiva do habitual por via dos meios habituais. 29 

 

Pode parecer uma con-tradição que o pensamento que viria para destruir tal 

tradição coloque a mesma questão em seu horizonte. Mas é justamente no acabamento 

de tal filosofia, na totalidade absolutizada de tal filosofia, que surge a impossibilidade 

de seu continuar. 

 

A filosofia das utopias e das ideias sempre foi baseada na linearidade e no 

desencadeamento lógico dos fatos históricos tanto na tradição transcendente quanto na 

imanente. A tradição sempre procurou determinar o presente a partir de um futuro 

idealizado e criado por operações lógicas, sem o devido questionamento das premissas. 

Quando se chega à totalidade desta totalização racionalizante, ou absolutização, o futuro 

é obstruído pelos seus próprios limites, a restar apenas a possibilidade interna de suas 

possibilidades. 

 

Por tal motivo que já a genealogia, mas finalmente a fenomenologia faz uma 

restrospectiva, realiza a cisão no bloco sólido da tradição metafísica, expande 

internamente as possibilidades de de-cisão. É o retorno ao passado, sempre com vistas 

ao presente e lançado ao futuro. 

                                                 
29 Idem. Introdução à Metafísica, p. 46-7 
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O próprio existir obriga o questionamento, mesmo que não possa ser realizado 

em sua plenitude 30. A incapacidade para a expansão e para o questionar incorre no risco 

de uma vida não vivida, de uma existência não sabida e não saboreada, uma não-

experiência. Assim, pensar quaisquer realizações do ser humano sem pensar o próprio 

ser, provavelmente ocasionaria a confecção de uma fantasia, a qual, ainda que isolada 

pudesse ser bela, não se ajustaria ao seu próprio corpo. 

 

Por mais rico e estruturado que possa ser o seu sistema de 

categorias, toda ontologia permanece, no fundo, cega e uma 

distorção de seu propósito mais autêntico se, previamente, não 

houver esclarecido, de maneira suficiente, o sentido de ser e 

não tiver compreendido esse esclarecimento como sua tarefa 

fundamental.31 

 

Tal simplificação pode levar o ser humano a subjugar e subordinar a si próprio, 

como se para eximir do próprio ser. Quando se fala, portanto, na relação íntima entre o 

ser e o nada, lança-se, antes de tudo, a sua posição à interrogação e a sua existência ao 

acontecimento da História.  

 

 

2.1 O fundamento do nada 
 

Ainda que o nada, por sua dimensão, possa sugerir o infinito, sua necessária 

temporalização faz com que se relacione fundamentalmente e, portanto, antes de tudo, 

com a finitude. Entretanto, o fundamento de algo tal traz consigo todas as 

possibilidades, o que faz com que se relacione intimamente também com o ilimitado. A 

questão do fundamento e a questão do nada, apesar de distintas, coexistem 

                                                 
30 “Porém, todos serão tocados uma vez, talvez mesmo uma vez ou outra, pelo poder oculto desta questão, 

sem mesmo se aperceberem do que lhes sucede. Numa situação de grande desespero, por exemplo, 
quando todo o peso ameaça escapar das coisas e todo o sentido se obscurece, surge a questão. Talvez 
apenas de um modo insinuante, como um toque ao de leve, uma badalada surda de sino, que ecoa na 
existência (-s Dasein), para de novo se esboroar aos poucos. Num júbilo da alma aparece a questão, 
porque aqui todas as coisas parecem transformadas, rodeando-nos como se pela primeira vez, como se 
antes pudéssemos compreender que elas não são do que elas são, e serem tal como são. A questão 
aparece numa monotonia, em que nos encontramos tão distantes do desespero como do júbilo, em 
que, no entanto, a tenaz banalidade do ente espalha um tal vazio que faz evocar em nós uma 
indiferença em relação à questão do ente ser ou não ser, o que faz ecoar, de novo e de forma especial, 
a questão: Porquê é afinal ente e não antes Nada?” (Ibidem, p.10) 

31 Idem. Ser e Tempo, p. 47. 
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originariamente, co-pertencem. Outrora, ambas questões eram satisfeitas, mas nunca 

superadas, pela presença de Deus. O século XX, em termos abrangentes e não no 

cotidiano dos povos, foi o primeiro nascido completamente órfão, visto que o século 

XIX já apresentava o desgarrar. Não pode ter sido à toa que foi pintado da forma que o 

foi por Picasso. A humanidade, com seus grandes projetos e suas promessas, consumiu-

se como um palito de fósforo, no horror e na feiura, restando apenas expiação. 

Concentrou a mácula de seus fantasmas em figuras esvaziadas, como se quisesse 

esconder sua própria decrepitude sob certas barbas e certos bigodes estilizados.  

 

No desespero, a razão desta humanidade, universalizante e universalizada, 

passou do seu Criador para a sua criatura, isto é, para toda a chamada civilização 

ocidental e suas instituições, as quais são pautadas pela maquinaria tecnológica, pelo 

cálculo, enfim, pela técnica, e às quais foi concebido um caráter divino. Neste 

movimento fica evidente o medo do ser humano de si próprio e do seu lugar no mundo, 

o afastamento do seu próprio ser e, talvez o que seja pior, o afastamento da questão do 

ser. Por tal motivo é que a questão do fundamento é, com o perdão da redundância, tão 

fundamental. 

 

Assim, onde poderia residir e se fundar o nada e o próprio fundamento, agora 

que o Pai foi sepultado e que os órfãos se contentaram com a casca da lei? É necessário 

o nada? É necessário o fundamento?  

 

Ao contrário de apontar em direção a uma suposta origem, tais questões 

justamente se afastam de pretensos mitos primordiais. Elas colocam a posição 

simultaneamente ingrata e privilegiada do ser humano. Consideram, porém, um surgir-

se para si.  

 

Heidegger pensou ambas as questões, sendo que a diferença ontológica, a que se 

refere a questão do fundamento, é “o Não entre o ente e o Ser”, enquanto que o nada “é 

o Não do ente e, deste modo, o Ser experimentado a partir do ente”. O não do nada e o 

não da diferença “não são decerto idênticos, mas são o Mesmo, no sentido de que 
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ambos se unem no essenciante do Ser do ente.” 32  Há, portanto um não-ser do ente e um 

não-ser do próprio ser. 

 

Em A Essência do Fundamento, Heidegger vislumbra, justamente, a 

possibilidade daquela conexão dissociante em aproximar o problema do fundamento ao 

problema da verdade, assim como de definir o âmbito da sua própria possibilidade, a 

saber, a transcendência. 

 

Até agora, intentou-se mostrar, em poucos mas essenciais 

passos, que a essência da verdade se deve procurar mais 

originariamente do que a tradicional caracterização dela, no 

sentido de uma propriedade dos enunciados, desejaria admitir. 

Se, porém, a essência do fundamento tem uma relação interna 

com a essência da verdade, então também o problema do 

fundamento só pode residir onde a essência da verdade obtém a 

sua possibilidade interna, na essência da transcendência. A 

questão da essência do fundamento torna-se o problema da 

transcendência.33 

 

Tal transcendência não aspira a qualquer caráter divino, pelo contrário, é tratada 

como ultrapassagem a partir de um autofundar, que tampouco se estabelece como uma 

relação sujeito-objeto. É a revelabilidade do ente, como verdade ôntica, possibilitada 

pelo desocultamento do ser, como verdade ontológica 34. É a característica do Dasein 

em “se comportar perante o ente compreendendo o ser” 35. É a ultrapassagem de todo 

ente que possa ser desvelado pelo Dasein e que, sendo ele, já existe, mas também, 

simultaneamente, já refere-se ao ente que ele não é 36. Dessa forma, a ultrapassagem 

ocorre sempre na totalidade, dirigida em seu horizonte ao mundo, o qual, no ultra-

                                                 
32 HEIDEGGER, Martin. A Essência do Fundamento, p. 07. 
33 Ibidem, p. 31 
34 Ibidem, pp. 23-4 
35 Ibidem, p. 31 
36 “Na ultrapassagem, o estar-aí chega primeiro ao ente que ele é, chega a ele enquanto ‘si mesmo’. A 
transcendência constitui a ipseidade. Mas, por outro lado, não só e em primeiro lugar a transcendência, 
mas também a ultrapassagem concerne também sempre e ao mesmo tempo ao ente, que o ‘próprio estar-aí 
não é; em termos mais exactos: na ultrapassagem e por meio dela é que apenas se pode distinguir e 
decidir, no seio do ente, quem e como é um ‘si mesmo’ e o que não é.” (HEIDEGGER, s/d, pp. 40-1). 
Cumpre esclarecer que nesta edição portuguesa, Dasein é traduzido por estar-aí, estando na tradução de 
Ernildo Stein como ser-aí. 
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projeto do Dasein e por-mor-de (Umwillen) 37, é trazido diante de si mesmo, também 

em sua totalidade; o Dasein é, assim, formador de mundo (Weltbildend) 38, deixa-ser o 

mundo e, a partir dele, deixa-ser a si próprio por-mor-de-si, no mesmo salto. A 

transcendência dá-se, portanto, como ser-no-mundo. 

 

O substantivo demanda seu verbo, seu ato, a constituição da relação originária 

entre o fundamento e a liberdade, a saber, o fundar, que concede liberdade e assume 

fundamento, sem que com isso haja demanda para um sujeito. Para Heidegger, tal ato é 

tripartido em modos de ser diversos: instituir (Stiften), alicerçar (Bodennehmen) e 

fundamentar (Begründen) 39.  

 

O primeiro modo, o instituir, diz repeito ao projeto de mundo do Dasein, este 

projeto que ocorre por-mor-de e retoma sempre ao ente em função do movimento de 

ultrapassagem, é o lançar-se para si e para suas próprias possibilidades. Ao mesmo 

tempo, portanto, ocorre o segundo modo de fundar, vez que o que se lança, lança-se a si 

mesmo, a projeção das possibilidades, o que se eleva, já pertence ao ente ultrapassado e, 

portanto, encontra-se alicerçado no ente e ocupado por ele, por sua própria facticidade. 

O Dasein funda mundo somente na medida em que se autofunda no meio do ente 40.  

 

Assemelha-se ao lançamento de um bumerangue. Tal permite que o lançador 

supere-se, ultrapasse seu alcance; e, a despeito da projeção das possibilidades, o 

lançamento terá fim em suas mãos, está condicionado à situação fática, que lhe subtrai 

certas possibilidades, dirige-se ao que se pode realmente alcançar. É o próprio lançador 

que foi e está lançado. E, assim, está em jogo o seu poder-ser-no-mundo (In-der-Welt-

sein-könnens), a medida do seu domínio existencial e de sua liberdade. 

 

Dessa forma, o fundar possui sempre o caráter de excesso (Überschwung), no 

instituir, e de privação (Entzug), no alicerçar, sendo que ambos se constituem na 

                                                 
37 O termo alemão é traduzido na edição portuguesa em “por-mor-de”, enquanto que a tradução brasileira 

se utiliza do termo “em-vista-de”. Aqui se optou pela expressão portuguesa, em virtude de se entender 
que o termo Willen refere-se à vontade na abertura de suas próprias possibilidades, e, no sentido 
transcendental, corresponde à liberdade, sem suscitar um ato de vontade egoístico.  O prefixo Um, por 
si só, já traria a noção do “em-vista-de” ou “em torno de”. 

38 Ibidem, p. 89. 
39 Ibidem, p. 103. 
40 Ibidem, p. 107. 
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unidade da transcendência e temporalizam juntamente com o terceiro modo, o 

fundamentar 41. Não é necessário dizer que o poeta-pensante da Floresta Negra recria as 

palavras para a profundidade de sua filosofia. Assim, o fundamentar significa 

possibilitar a questão do porquê em geral, e não justificar teoricamente algo, por 

operações lógico-argumentativas : 

 

Mas porque os dois modos de fundar, primeiramente aduzidos, 

se aglutinam na transcendência, a irrupção do porquê é 

transcendentalmente necessária. Com a sua origem, também já 

o porquê se diversifica. As formas fundamentais são: porquê 

assim e não de outro modo? Porquê isto e não aquilo? Porquê 

em geral algo e não nada? Mas é neste porquê, seja qual for o 

modo da sua expressão, que reside já uma pré-compreensão, 

embora pré-conceptual, do ser-quê, do ser-como e do ser (nada) 

em geral. Esta compreensão do ser é que possibilita 

primeiramente o porquê. Isto, porém, quer dizer: contém já a 

resposta originária, primeira e última, a todo o perguntar. A 

compreensão do ser, como a resposta mais preliminar, 

proporciona pura e simplesmente a primeira e última 

fundamentação. A transcendência é nela, como tal, 

fundamentante. E porque o ser e a constituição do ser se 

desvelam na transcendência, o fundamentar transcendental 

chama-se a verdade ontológica.42 

 

O fundar se realiza, enfim, no desvelamento do ser e a compreensão do ser é o 

próprio fundamentar, que não se constitui de um enunciado ôntico, de uma proposição 

verdadeira, de uma adequação entre o sujeito e o predicado, de modo que, tampouco, 

pode constituir uma resposta propositiva, “então, nas suas legitimações e justificações 

fácticas, o estar-aí pode dispensar as ‘razões’, renunciar à sua pretensão a elas, distorcê-

las, encobri-las” 43. É o emergir deste tríplice fundar na unidade transcendental que 

constitui a essência do fundamento.   

 

A questão do nada, conforme já antecipado, co-pertence à do fundamento, 

possuem o mesmo não. Em Que é Metafísica?, Heidegger foi de encontro ao nada, 
                                                 
41 Ibidem, pp. 107-11. 
42 Ibidem, pp. 111-3. 
43 Ibidem, pp. 113-5. 
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realizando, inclusive, uma crítica à ciência, a qual, ocupada com as suas finalidades 

práticas especializadas, perdeu qualquer ligação com seu fundamento essencial, 

rejeitando, portanto, o nada. Outrossim, o pensador critica a lógica e sua insuficiência 

em pensar o nada, numa impossibilidade formal de seu questionar. 

 

Logo de início, Heidegger afasta estas limitações e segue de encontro ao nada. 

Primeiramente, procura pela sua negação, a saber, a totalidade do ente, entretanto, dada 

a finitude do ser humano, tal tarefa esbarra numa impossibilidade fundamental. Assim, a 

busca não pode ser feita em termos do entendimento, mas sim, no âmbito da 

experiência. É fundamental experienciar o nada. Os sentimentos e as disposições de 

humor, ainda que não nos permitam compreender o ente em sua totalidade, permitem, 

muitas vezes, que possamos nos encontrar em meio a ele, colocam-nos diante deste tudo 

nivelado. “Contudo, precisamente quando as disposições de humor nos levam, deste 

modo, diante do ente em sua totalidade, ocultam-nos o nada que buscamos.” 44 

 

Não obstante, há uma disposição capaz de nos colocar essencialmente diante do 

nada autêntico. Tal disposição parece ter sido emprestada por Kierkegaard, pensada 

como Angest, ou seja, angústia: 

 

Neste estado há paz e repouso, mas ao mesmo tempo há algo 

de diferente que não é discórdia e luta; pois não há nada contra 

o que lutar. Mas o que há, então? Nada. Mas nada, que efeito 

tem? Faz nascer angústia. 

(...) 

O conceito de angústia não é tratado quase nunca na 

Psicologia, e, portanto, tenho de chamar a atenção sobre sua 

total diferença em relação ao medo e outros conceitos 

semelhantes que se referem a algo determinado, enquanto que a 

angústia é a realidade da liberdade como possibilidade para a 

possibilidade. 45 

                                                 
44 Idem. Op.cit, pp.55-6 
45 KIERKEGAARD, Soren. O Conceito de Angústia, p. 45. É interessante notar, aqui, que Heidegger faz 
a mesma ressalva, apontando a diferença entre a angústia e o temor, bem como demonstra um estado de 
tranquilidade e de estranheza: “A angústia é radicalmente diferente do temor. Nós nos atemorizamos 
sempre diante deste ou daquele ente determinado que, sob um ou outro aspecto determinado, nos ameaça. 
(...) A angústia não deixa mais surgir uma tal confusão. Muito antes, perpassa-a uma estranha 
tranquilidade.” (1996, p. 56). 
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A despeito de uma aparente inversão de ordem entre os dois pensadores no que 

se refere a causa e efeito, ou seja, se a angústia é efeito do nada ou se é o contrário, não 

há sentido algum em pensar nestes termos, vez que ambos fundamentalmente são co-

originários. Tanto a angústia quanto o nada, apesar de não serem iguais, podem ficar 

adormecidos, ficam sufocados e perdidos no ente, mas no despertar, tão logo a angústia 

nos pegar de assalto, o nada já estará desvelado.  

 

Além do mais, a convergência dos pensamentos é mais essencial ainda quando 

faz surgir a liberdade como possibilidade. O nadificar do nada conduz o Dasein, aí 

suspenso, diante do ente, que ele próprio é, mas que é totalmente outro. Somente a partir 

desta revelação o Dasein pode adentrar no ente como tal e estar além do ente na 

totalidade. 

 

Suspendendo-se dentro do nada o ser aí já sempre está além do 

ente em sua totalidade. Este estar além do ente designamos a 

transcendência. 

(...) 

Sem a originária revelação do nada não há ser-si-mesmo, nem 

liberdade. 

(...) 

O nada é a possibilidade da revelação do ente enquanto tal para 

o ser-aí humano. O nada não é um conceito oposto ao ente, mas 

pertence originariamente à essência mesma (do ser). No ser do 

ente acontece o nadificar do nada. 46 

 

Não fica difícil perceber, pois, que o não do nada e o não da diferença 

ontológica são e acontecem em um mesmo lance, constituem a negação essencial e 

fundante, a partir da qual surge a possibilidade da ultrapassagem e, assim, da liberdade, 

quando o Dasein se encontra suspenso no nada sob seu fundamento e, de um só salto, 

transcende o ente em sua totalidade e realiza a dobra com o próprio ser.  

 

O ser canta em uníssono com o nada, se abrem para a possibilidade e, dessa 

forma, ainda que o ser se manifeste na essência finita do ente, tal consonância 

possibilita a ele ser ilimitado, pois, em sua transcendência, ultrapassa a totalidade 
                                                 
46 HEIDEGGER, Martin. Que é Metafísica?, pp. 58-9. 
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ôntica, para possibilitar a possibilidade mesma da verdade ontológica e da própria 

liberdade.  

 

Por fim, na tentativa de alguma possível resposta às perguntas feitas, o nada, 

enquanto o ser experienciado, tem seu fundar no desvelar da própria negação originária, 

na sua própria transcendência, no seu fundamento.  O fundamento e o nada são, pois, 

necessários e essenciais, co-pertencem na medida de uma possível ultrapassagem, são 

co-originários de um fenômeno que poderá ser a abertura do Dasein para si-mesmo. 

 

 

2.2  A orfandade 

 

A expansão da humanidade, ainda que de forma meramente física, no sentido 

desvirtuado da natura 47, a ampliação da sua órbita de visão 48, pode ser e talvez já seja, 

simultaneamente, a compressão e a compreensão ao limite mínimo, ao encontro do nada 

e do próprio ser. 

 

Imaginemos um gado em sua pastagem. Sua estrutura anatômica pouco o 

privilegia de olhar para o alto, possui um olhar horizontalizado e a sua verticalidade se 

resguarda a alguns centímetros entre sua cabeça e o chão. Tampouco há alguma razão 

para que ele olhe para o alto, sua presença no mundo não exige, a ele, a questão do ser, 

seu olhar é bastante para sua preservação, como indivíduo e como espécie. A aventura 

tragicômica do ser humano provém e emerge, simultaneamente, quando ele descobre, 

não a razão, mas a possibilidade de uma razão para olhar ao alto. Neste ponto juntam-se 

as duas formas originárias da genealogia, a proveniência e a emergência, pois é o marco 

da singularidade, do privilégio e da danação, do ser humano diante de outros entes e o 

marco de sua “vitória” e do seu poder de dominação. Da mesma maneira é o ponto de 

intersecção com a fenomenologia, pois o fundamento do ser é uma irrupção no cerne do 

Ser Histórico, não sendo, entretanto, a Origem. Ao contrário, o espantoso aqui é 

justamente a falta de origem. É a diferença e, ao mesmo tempo, a persistência. 

 

                                                 
47 Idem.  Introdução à Metafísica, p. 22.  
48 Ibidem, p. 221. 
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Do alto, do espelho do céu, é que se reflete nosso olhar. Um equívoco, uma 

inversão, já que enviamos sombra e recebemos luz, já que enviamos dúvida e 

recebemos certeza. Do alto, a morada dos deuses, a fraternidade, por vezes incestuosa, 

do Sol e da Lua, a inseminação da chuva, o lar anuviado da divindade, o poder de 

criação e de destruição dos relâmpagos de Zeus, o Fogo vigorante e vigoroso, o Verbo. 

Este olhar para o alto nos obriga à linguagem, ou melhor, já é a linguagem, o imperativo 

do questionar que acolhe a “questão do ser”. No entanto, o olhar necessita do re-flexo, o 

imperativo do questionar também recolhe em si outro império, aquele que, quando se 

trata da questão fundamental, pode ser a própria destruição de todo questionar, o 

imperativo da res-posta. Assim, lançamos a questão aos céus, juntamente com nosso 

olhar, e, na urgência da luz, é-nos enviada a res-posta. Vestimos o nada com a 

linguagem afirmativa e, desde logo, o que também é não se torna somente sim.  

 

A partir do momento em que a primeira questão é pronta e ilusioriamente 

respondida, todas as demais questões caem no obscurecimento, se tornam meras 

interrogações da ordem da produção, da técnica, do cotidiano. Todo o edifício, a partir 

desta fundação, é levantado, andar por andar, mediante um encadeamento lógico 

sucessivo, não se podendo alterar sua estrutura, nem mesmo a fachada, apenas a 

decoração, o que se faz para não criar dúvidas. Porém, já dos andares mais altos, alguém 

poderá se cansar do empenho decorativo no interior aconchegante da sua sala de estar e 

se dirigirá à sacada. O olhar re-torna, agora se dirige para baixo, vertigem e queda. A 

linguagem questionadora re-torna. Ao invés de se espatifar na fundação térrea, o olhar 

cadente não encontra mais re-flexo, a res-posta imediata, o chão. O prédio flutua. 

Desinverte-se o equívoco e, do alto, volta-se a receber as sombras e as dúvidas, a 

questão fundamental do ser. O nada está novamente nu, desnudado ao olhar cadente. 

 

Zaratustra no alto de sua montanha percebeu esta inversão duradoura e desceu, 

veio anunciar aos seres humanos não uma res-posta imediata, a luz que re-torna, o re-

flexo, mas uma inversão. É a própria questão, é algo para o qual os condôminos não 

estão prontos. E ele próprio já não é mais homem, pois vem do alto. E vindo do alto, 

brada a morte de Deus e o surgir do que já não é mais aquele tipo de homem. 
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Amo a todos os que são como essas gotas pesadas que caem, 

uma a uma, da sombria nuvem suspensa sobre os homens; 

anunciam que é próximo o relâmpago; e eles perecem por 

serem seus anunciadores. 

Vede: eu sou o anunciador do raio, sou uma pesada gota caída 

da nuvem; mas esse raio chama-se o Além-Homem.49 

  

Nasce o filho do nada 50, o que neste está suspenso. Ele é um ser híbrido, pois já 

se lançou ao alto e já se lançou para baixo, já recebeu a luz e já recebeu as sombras. 

Pode fazer a passagem, inclusive, deixando à meia luz, “como se, moderada a 

iluminação, as sombras também se esvaecessem em sua antes impenetrável 

densidade”51. Não é Deus, mas já não é homem, ele vem do alto, de onde os outros 

humanos esperam apenas a re-fundação da res-posta, o fogo eterno.  Porém, um ser 

híbrido, trans-lúcido, não pode trazer o infinito, o puro. Por isso ele é o raio que não 

mais pertence a Zeus, vem da sombria nuvem, ele re-flete não a sua luz, mas uma luz 

sem origem, do in-fundado, e devolve, não sem fúria e não na forma de res-posta, a 

questão fundamental aos esvaziados homens. É justamente aí que se realiza a curvatura 

do ente sobre si mesmo e sua formidável ultrapassagem. 

 

Mas talvez ainda falte algo, mesmo o Além-Homem que despe o nada e se 

encontra órfão, mesmo ele pode ter prontamente re-vestido o nada com sua própria 

orfandade e aí encontrado uma nova res-posta, ainda que na forma de interrogação. Sua 

ultrapassagem talvez ainda não se direcione ao sentido do ser, mas, ao contrário, ao seu 

encobrimento, pois prima agora pelo ôntico corporificante, sem atentar à diferença 

ontológica. A orfandade, logo, é condição ontológica do ser. 

 

Ao homem já se anuncia seu fim, talvez não radicalmente como espécie, não 

como ente, mas ao menos como desperdício do seu privilégio enquanto ente, o de 

poder-ser. O ser humano é a única espécie capaz de desperdiçar, de criar o excesso 

desequilibrado. Não o excesso, o desmedido de William Blake que, em seu caminho, 

conduz ao palácio da sabedoria, não é este excesso, que ao testar os limites realiza sua 
                                                 
49 NIETZSCHE. Assim Falava Zaratustra, p. 23. 
50 Valeria dizer, também, a filha do nada. Entretanto, não se trata de uma questão de gênero. Ele, o filho, é 
o próprio ser. Também, ser o filho do nada não implica em um conceito cronológico do tempo, mas sim 
uma dis-posição entre o ente e o nada, um tempo ontológico fundamental. 
51 NUNES, E. A Política à Meia Luz, p. 15. 
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ultrapassagem. Talvez, entretanto, o excesso deste próprio deperdício seja o ponto capaz 

de nos levar a sua superação, se ainda for possível. O homem, esta invenção recente, se 

gaba há tempos de seus exageros, da universalidade de seus conhecimentos e de sua 

produção extremada, mas a sua desaparição pode vir logo e juntamente com o 

desaparecer das disposições do saber que assim o criaram: 

 

Se estas disposições viessem a desaparecer tal como 

apareceram, se, por algum acontecimento de que podemos 

quando muito pressentir a possibilidade, mas de que no 

momento não conhecemos ainda nem a forma nem a promessa, 

se desvanecessem, como aconteceu, na curva do século XVIII, 

com o solo do pensamento clássico – então se pode apostar que 

o homem se desvaneceria, como, na orla do mar, um rosto de 

areia.52 

 

Justamente estas disposições, a que Foucault se refere, são as res-postas, as 

vestes que sumirão diante do abandono, juntamente com a sua criatura e o seu criador, o 

homem. Neste instante, ocorre a inversão do sentido do saber, a percorrer toda a 

curvatura da interrogação. A orfandade obriga o questionar, apesar de simultaneamente 

permitir a res-posta rápida e aceitável, o esquecimento do ser e sua ontificação. 

 

No polêmico Discurso do Reitorado, Heidegger mostra a preocupação com o 

sentido da “ciência” e demonstra o deslocamento do saber com a irrupção do questionar 

a que Nietzsche obriga: 

 

E sobretudo se o nosso Dasein mais próprio se encontrar 

mesmo perante uma grande mudança, se for verdade o que 

disse, procurando apaixonadamente o Deus, o último filósofo 

alemão, Friedrich Nietzsche, a saber: “Deus está morto”, se for 

preciso levar a sério este abandono do homem no meio do ente, 

o que será então da ciência? 

Então, o que inicialmente foi a tarefa dos gregos – a resistência 

admirativa perante o ente – transforma-se na de se estar, 

plenamente a descoberto, exposto ao que se retira e é incerto, 

ou seja, ao que é problemático, i.e., digno de ser posto em 

                                                 
52 FOUCAULT, Michel. As Palavras e as Coisas, p. 536. 
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questão. Questionar, então, não é já somente a fase superável 

que precede a resposta, que não seria outra coisa do que o 

saber. Questionar, pelo contrário, torna-se em si mesmo a 

figura em que o saber culmina.53 

 

A indumentária do nada sempre foi uma ilusão de ótica, ele sempre esteve nu, 

vestir e desnudar nunca foi sua propriedade. O ser humano que assim age, ao vestir o 

nada, cobre-se a si próprio enquanto ser. Este alfaiate habilidoso é que irá se deparar 

com o seu fim, sem ter tomado as rédeas de seu próprio destino, sem ter experienciado o 

pensamento e a linguagem.  

 

Apesar do Além-Homem ser aquele que se encontra em si mesmo e, para 

Foucault, ser aquele que, com coragem de superar o limite supremo, “tiver superado a 

ausência de Deus e a ausência do homem no mesmo movimento de ultrapassagem” 54; 

apesar de ser aquele que re-verte o olhar, que se expande, que questiona, que ultrapassa;  

apesar disso tudo, ele é o primeiro passo para a possibilidade interna da transcendência, 

ao mesmo tempo em que, paradoxalmente, é o último passo para a consumação da 

metafísica.  

 

Nos dois volumes destinados à confrontação com o pensamento nietzschiano, 

bem como no que talvez seja seu texto mais político, A Superação da Metafísica, 

Heidegger pensa o Além-Homem enquanto “sujeito supremo da subjetividade 

consumada” 55. A consumação aqui referida dá-se como cúmulo ou ápice da 

subjetividade incondicionada, ocorrida a inversão no sentido da razão representativa 

para a vontade de poder, ou seja, a inversão do primado da razão para o primado da 

vontade, a esgotar “a derradeira possibilidade do ser enquanto subjetividade” 56. É a 

gota que transborda. 

 

Enquanto a metafísica hegeliana seria o início do acabamento da metafísica, o 

pensamento de Nietzsche tomaria lugar no final deste acabamento, ao menos no campo 

do pensar, pois, privilegiando o sensível numa revirada do platonismo, “não se faz outra 

                                                 
53 HEIDEGGER, Martin. Escritos Políticos, p. 97. 
54 FOUCAULT, Michel. Ditos e Escritos – vol. II, p. 35. 
55 HEIDEGGER, Martin Nietzsche, vol. II, p. 231. 
56 Ibidem, p. 229. 
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coisa do que dar acabamento ao esquecimento do ser, liberando e ocupando o 

suprassensível como vontade de poder” 57.  

 

Para a relação deste ente enquanto tal como vontade de poder se completar com 

o ente na totalidade, como eterno retorno do mesmo, é preciso que se lance ao futuro o 

passado, ao encontro do presente, para que assim a vontade se redima do espírito de 

vingança e possa dizer sim ao que foi e sim ao terreno. Dessa forma, o ser do real, 

enquanto vontade de poder, pode se apaziguar, encobrindo-se a verdadeira essência do 

ser. 

 

A metafísica, portanto, constitui o esquecimento do ser, ocupando este espaço 

com outros diretórios e sentidos para o projeto do ente, como Deus, a razão e, 

finalmente, a vontade, apartando as esferas do que é real e do que é irreal. O Além-

Homem desnudou, sim, o nada. Porém, logo em seguida, lhe cobriu com a vontade de 

poder, elevou a própria condição da orfandade ao patamar da progenitura, relegando ao 

resto o caráter de irreal ou não verdadeiramente real. Dessa forma, o encobrimento do 

ser, ainda que não por categorias suprassensíveis, mas pela “primazia exclusiva dos 

entes” 58, não permite que seja realizada a dobra do ser e do ente, pois encoberta a 

diferença ontológica, vez que “a vontade de querer institucionaliza assim como ser o 

próprio ente” 59.  

 

Talvez Nietzsche não tenha percebido que esta vontade é apenas o 

desdobramento de uma ordem da necessidade e, portanto, que o querer-ser e o querer-

poder são apenas variantes do dever-ser, a manter o ente ocupado, afastado do nada.  

 

Entretanto, não são críticas soltas e casualmente elaboradas ou violência gratuita 

movida por um mero desejo de criticar, mas, antes, trata-se de ir de encontro ao 

pensamento mesmo daquele que se confronta. Nietzsche sem dúvida é um pensador 

fundamental para Heidegger e para a trajetória de seu pensamento, caso assim não o 

fosse, não faria qualquer sentido o fato dele ter escrito tudo o que escreveu sobre a sua 

obra. Mesmo porque, vale lembrar, para Heidegger, a metafísica de Nietzsche acaba 

                                                 
57 Idem. Ensaios e Conferências, p. 69. 
58 Ibidem, p. 67. 
59 Ibidem, p. 75. 
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com a filosofia e, com isto, “o pensamento não está no fim, mas na ultrapassagem para 

outro começo”60. 

 

Ademais, em um texto posterior, Quem é o Zaratustra de Nietzsche?, Heidegger 

aponta a natureza de sua confrontação: “A caminho de um pensador, jamais tem êxito a 

pressurosidade do querer refutar. Ela pertence àquela pequenez de espírito, de cujas 

manifestações a opinião pública carece para alimentar seu bate-boca” 61. Da mesma 

forma, admite que um pensamento tal possa se direcionar para algo impensado e além 

da metafísica: 

 

Que Nietzsche tenha interpretado e experimentado seu 

pensamento mais abissal a partir de Dioniso, diz tão só que ele 

ainda o precisava pensar metafisicamente e somente assim. Isto 

não quer, porém, dizer que este pensamento mais abissal não 

guarde e não vele algo não pensado e que, ao mesmo tempo, se 

fecha para o pensamento metafísico. 62 

 

De qualquer forma, a atitude confrontadora de Heidegger atende aos desígnios 

do próprio Nietzsche no prólogo de Ecce Homo: 

 

Agora prossigo só, meus discípulos! E vós também, ide 

embora, sós! Assim o quero. 

Afastai-vos de mim e defendei-vos contra Zaratustra! Melhor: 

envergonhai-vos dele! Talvez ele vos tenha enganado. 

O homem do conhecimento deve poder não somente amar seus 

inimigos, com o também odiar seus amigos. 

Retribui-se mal a um mestre, continuando-se sempre apenas 

aluno. E por que não quereis arrancar louros da minha coroa? 

(...) 

Agora ordeno que me percais e vos encontreis; e somente 

quando tiverdes todos renegado retornarei a vós... 63 

 

 

                                                 
60 Ibidem, p. 72. 
61 Ibidem, p. 105. 
62 Ibidem, p. 110. 
63 NIETZSCHE, Friederich. Ecce Homo, p. 17-8. 
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Assim parece o ocorrido. Nietzsche renegado retorna, no pensamento de 

Heidegger, de uma maneira totalmente nova. Dá-nos o sentido e a dimensão dessa 

confrontação de pensamentos.  Não se deve atentar apenas às partes que se estilhaçam 

na colisão, mas também às peças que se fundem pela força e profundidade do choque 

arrebatador. 

 

De algum modo o Além-Homem se lança ao seu risco, ao seu ser, mas 

reconstitui o limite no chão, no corpo, na vontade e insiste, assim, numa totalidade 

ôntica. Ora, o Dasein também é ocupado pelo ente na restrição de sua ultrapassagem e, 

no mais das vezes, dissimula o nada. Dessa forma, ambos possuem, cada qual ao seu 

tempo, o mesmo timbre estrondoso que, de um só salto, realiza a sinfonia do ser no 

silêncio do nada, deixa a música tocar na solidão. Porém somente o Dasein, como lugar 

privilegiado, mantém a abertura do ser para as possibilidades e deixa ressoar na 

persistência do fundamento, enquanto que o Além-Homem se restringe à contingência 

insistente da vontade de poder e cria um chão para si. Talvez porque não seja o ser que 

deve ser compreendido a partir do ser humano, mas sim, o ser humano que deve ser 

compreendido a partir do ser. 

 

No cerne da questão do Ser, a essência do homem deve ser 

compreendida e funda(menta)da em conformidade com a 

indicação oculta do início, como aquele lugar que o Ser 

necessita e conquista para se abrir e revelar . O homem é o aí (-

s Da) aberto em si mesmo. É nesse que o ente entrando, se 

instala e chega à obra. Por isso dizemos: o Ser do homem é, no 

sentido rigoroso da palavra, o ‘ser/estar-aí’ (-s ‘Da-sein’). É na 

essência do ser/estar-aí, enquanto tal lugar de abertura do Ser, 

que a órbita de visão para a abertura do Ser deverá ter o seu 

fund(ament)o originário.64 

 

De qualquer forma, está colocado o que é “digno de se perguntar: a relação do 

ser com o ser-vivo homem” 65. Nietzsche retorna para, juntamente a Heidegger, realizar 

a superação da metafísica, superando não só a ausência de Deus e do homem, mas de  

 

                                                 
64 HEIDEGGER, Martin. Introdução à Metafísica, p. 222.  
65 Idem. Ensaios e Conferências, p. 108. 
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qualquer subjetividade incondicionada. Talvez tenha sido necessária tal conjunção para 

a possibilidade da ultrapassagem fundamental, vez que, segundo Foucault: 

 

Podemos, aliás, considerar dois tipos de filósofos, aquele que 

abre de novo os caminhos para o pensamento, como Heidegger, 

e aquele que desempenha de alguma forma um papel de 

arqueólogo, que estuda o espaço no qual se desdobra o 

pensamento, assim como as condições desse pensamento, seu 

modo de constituição. 66 

 

Dessa forma, sem o trabalho arqueológico realizado por Nietzsche, o qual 

permitiu desvendar a lógica do percurso filosófico desde Platão, ainda que não tenha 

conseguido superá-la, mas apenas invertê-la, é possível que a questão do ser nunca fosse 

suscitada por Heidegger ou por ninguém. A condição de orfandade tampouco fora 

colocada de forma tão imprescindível ao desdobramento da questão do ser quanto o foi 

por Nietzsche. Sua genealogia foi fundamental para descobrir o movimento, para tornar 

visível o que passava em sutil transparência na pretensa erudição do pensamento 

ocidental.  

 

O retorno do renegado em Heidegger permitiu que este pudesse justamente 

apontar para a superação da metafísica. Trazer à tona o caráter metafísico da filosofia de 

Nietzsche significa juntamente e justamente retirar-lhe este caráter. A confrontação, este 

ir de encontro a, permite, portanto, a comunhão do pensamento e a revelação do seu 

movimento em direção a sua própria superação. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
66 FOUCAULT, Michel. Ditos e Escritos – vol. II, p. 35. 
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CAPÍTULO III 

 

DEVER-SER E TUDO (IM-POSIÇÃO) 

 

 

Enough! or Too much. 

 

The ancient Poets animated all sensible objects with 

Gods or Geniuses, calling them by names and adorning 

them with the properties of woods, rivers, mountains, 

lakes, cities, nations, and whatever their enlarged & 

numerous senses could percieve. 

 And particularly they studied the genius of each city 

& country, placing it under its mental deity; 

 Till a system was formed, which some took 

advantage of, & enslav’d the vulgar by attempting to 

realize or abstract the mental deities from their objects: 

thus began Priesthood; 

 Choosing forms of worship from poetic tales. 

 And at length they pronounc’d that the Gods had 

order’d such things. 

Thus men forgot that All deities reside in the 

human breast. 

 

William Blake 

 

 

O dever-ser, como em si se mostra, já responde a questão hamletiana: é dever 

ser, ou, melhor, ser é dever. Tal ocorre como um movimento duplo, que, como já 

observado, é o mesmo, a saber, a negação da possibilidade e a ocupação ôntica. 

 

A conjunção alternativa “ou” demonstra a possibilidade mesma da questão em 

Hamlet. A res-posta do dever-ser é im-posta, pois a normatividade se ante-põe à 

interrogação, enquanto certeza, sendo posta justamente para sanar a dúvida e mostrar o 

correto, o certo, o bom e o belo, a negar a possibilidade em geral. O não-ser que era na 
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questão agora deixou de ser e o que não era polarizado agora o é. Diante de sua própria 

perspectiva, o dever-ser é o que apenas pode ser, ainda que o poder-ser admita este 

apenas somente como possibilidade e não como normatividade. A luz enfatiza, mas 

também esconde a sombra, um herói assim não o é por esmagar formigas, ele se faz na 

exata medida de seu desafio.  

 

Toda normatividade se ocupa em tentar limitar o ilimitado, constituindo uma im-

posição sob qualquer prisma pelo qual se analise, independentemente não só da sua 

legalidade, mas também da sua legitimidade, ou seja, a todo um universo de alternativas 

e incertezas, im-põe-se uma única alternativa e uma única certeza. A norma posta, já de 

muito, é ante-posta. Porém um muro sempre cria dois lados e o dever-ser é assombrado 

pelo fantasma que ele próprio criou. Toda lei faz sua transgressão, todo direito faz seu 

crime, pois a ideia e os valores, o dever-ser, tentam delimitar o ser, a absolutizar o tudo, 

mas deixam a brecha do quase e do talvez. 

 

Ao mesmo passo, o nivelamento do ser ao dever é a própria ocupação do ser 

pelo ente, é a negação da possibilidade em geral, ou seja, a possibilidade do próprio ser 

está retida na possibilidade única do dever-ser, a linguagem da ordem. Não podendo 

suportar-se na beira do precipício, a humanidade trata de pavimentar sua ponte ilusória, 

a suspeição de um futuro seguro e ordenado. Do outro lado, vislumbra o paraíso, mas 

desde que seguida a ponte, que sequer existe nem cá nem lá. Está caindo, mas crê estar 

atravessando. 

 

É este futuro inexistente que faz em boa parte o presente histórico. A criatura se 

torna o criador. Mas desta vez, a impulsividade divina é substituída pela eficácia 

calculista. Apesar de Deus ainda estar numa ascendente em termos de influência em 

setores diversos da sociedade, a Sua variação de humor deixou de ter a devida 

segurança jurídica para as questões decisórias de uma comunidade política. Era 

necessário se assegurar contra as intempéries da vontade, mas sem que se perdesse o 

caráter Supremo. 

 

O dever-ser é no mais das vezes tratado como ser de uma coletividade ôntica 

humana, seja ele religioso, moral ou jurídico. Entretanto, seu fundamento não é 
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originário, mas, ao contrário, possui uma origem, tem seu chão, é o não-fundamento 

(Un-Grund). Ele não pode estar suspenso no nada, mas deve estar pautado na totalidade 

do ente, no tudo, com o privilégio do ente humano na decisão acerca dos demais entes. 

 

Assim, este dever-ser não é o fenômeno ontológico do ente humano coletivo, do 

Dasein coletivo, mas antes é apenas uma simples manifestação ôntica, a qual se 

assegura da ocupação insistente pelo ente, colocando-se como possibilidade única.  

 

Os valores valem. No entanto, essa validez faz-nos lembrar em 

demasia o que vale para um sujeito. Para se consolidar ainda 

mais o dever sublimado a valores, atribui-se aos próprios 

valores um Ser. Aí, o Ser no fundo não significa senão a 

presença do que há de objectivamente dado. Só que esse último 

não é tão bruto e palpável como o são cadeiras e mesas. Com o 

Ser dos valores atinge-se o mais alto grau de confusão e 

desenraizamento.67 

 

O estudo do direito, enquanto a forma mais palpável e predominante do dever-

ser ocidental, geralmente é realizado por fundamentos, introduções, teorias gerais e, em 

disciplinas específicas, manuais e pelos denominados cursos. Todos estes casos são 

pautados pela busca incessante das origens ou da origem mesma do fenômeno 

normativo, ou, ao menos, de determinado direito, sob a rubrica de uma perspectiva 

histórica. Da mesma forma, buscam-se as origens da substância do direito, ou seja, os 

juristas não se cansam de procurar e encontrar os seus pretensos fundamentos onde de 

tempos em tempos mais convém. Talvez algum dia consigam completar sua missão, 

sem deixar brechas tão agudas. 

 

 

3.1  O não-fundamento do tudo 

 

A questão do tudo, assim como a do nada, parece sugerir o infinito. Entretanto, 

também está intimamente relacionado com a finitude, porém estabelece uma relação 

distinta, antepondo-se, na metafísica, ao nada. O ente aqui é entendido não como este ou 

                                                 
67 HEIDEGGER, Martin. Introdução à Metafísica, p. 215-6. 
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aquele, mas em sua totalidade, o que aqui chamamos de tudo. O temor diante do nada 

assegura o caráter absolutizador desta totalidade.  

 

Dado o caráter in-essencial do ser dos valores, do dever-ser, é necessário 

compreender, antes de mais nada, que a questão correlacionada ao tudo não se trata da 

questão do fundamento originário, mas sim da Origem, de um não-fundamento (Un-

Grund), o que “constitui uma aparência, talvez necessária, de fundação” 68.  

 

Ao contrário do fundamento do nada, o qual exige um surgir-se para si, este não-

fundamento do tudo opera um movimento solipsista, um fechar-se para si. Esta 

aparência, portanto, se relaciona estreitamente com o de-limitado e aqui, sim, as 

questões se colocam diante da busca de origens e de mitos primordiais. Assim como 

órfãos desesperados em busca do pai, logo criamos mecanismos para sublimar o ser no 

dever-ser, a determiná-lo enquanto ideia e ocupá-lo pelo ente.  

 

Heidegger percebeu este processo talvez iniciado em Platão e “concluído” com 

Kant: 

 

É pelo predomínio do ente que o dever é ameaçado no que diz 

respeito ao seu papel normativo. O dever vê-se obrigado a 

afirmar-se no que concerne suas exigências e pretensões. Tem 

de procurar fund(ament)ar-se sobre e em si mesmo. Pois, o que 

em si mesmo se quer confirmar e impor como dever, terá de ter 

a partir e em si mesmo uma legitimação. Algo como o dever só 

pode irradiar do que tem a partir e em si mesmo tal pretensão, 

do que tem um valor. Os valores em si tornam-se então o 

fund(ament)o do dever. Porém, uma vez que os valores se 

contra-põem ao Ser do ente enquanto factos, aqueles, por sua 

vez, não podem ser. Por isso, se diz: eles valem. Os valores são 

para todos os domínios do ente, i. é, do objectivamente dado, 

aquilo que confere a medida, o normativo. A História não é 

senão a realização de valores. 69 

 

 
                                                 
68 Ibidem, p 11. 
69 Ibidem, p 215. 
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Assim, o fundamento do tudo não pode ser, ele apenas vale; e por isto constitui 

apenas uma aparência perigosa de fundação, pela qual o ser é tomado como evidência e 

utilidade, ou seja, é totalmente ontificado. Da pergunta só resta o ponto de interrogação, 

vez que colonizada desde já pela res-posta, pela certeza. Este fundamento do tudo é, 

pois, uma questão de validade e legitimidade, é o dever-ser que se esconde com a capa 

da palavra “ser” esvaziada. 

 

O direito dito moderno parece, então, se impor mediante seu não-fundamento, o 

qual se apresenta em três grandes e multifacetados alicerces imagéticos e discursivos, os 

quais, sem o caráter originário, correspondem ao instituir, ao alicerçar e ao fundamentar, 

a saber, a soberania, a normalidade, e, por fim, o próprio ordenamento, os quais seguem 

por momentos distintos, porém sendo os mesmos, nas formas do conhecimento humano, 

respectivamente, da filosofia política, das ciências humanas e da ciência jurídica, em 

que se percebe um movimento de especialização e tecnicidade. Estes temas se 

apresentam interligados, se perpassam e se transformam sobre o momento, estão 

conectados a sentimentos e identidades, moldam verdades instantâneas e também são 

moldados por elas, por períodos de durabilidade variável.  

 

Ocorre, entretanto, que, em virtude da conjuntura das forças, os fundamentos 

não podem aparecer cambaleantes e, por assim ser, são periodicamente demonstrados e 

reiterados por novos discursos que preenchem nossa imaginação com o caráter 

totalizante ou tudificante da verdade. Vale dizer que o que se tenta sacramentar é apenas 

um ou outro modo de ser jurídico, pois o direito em si, nos termos da civilização 

ocidental, é “inconteste, único e total”. Algumas dessas ideias podem ter sido elaboradas 

por boas, mas ingênuas, intenções, podendo até ser belas. Porém, estão no âmbito do 

dever-ser, e não do ser. Todo ideal acaba por se tornar útil a artifícios para manipular a 

experiência do possível, na certeza da evidência. Simples e belas metáforas podem 

assim se tornar dogmas e regras aplicáveis, dentro de ortodoxias perigosas.  

 

A soberania tem soberanos variáveis e sempre é regada ou incendiada por 

sentimentos criados pelos diversos conceitos de liberdade, igualdade, segurança, paz, 

etc. Quem será o detentor, ainda que meramente formal, da soberania, senão aquele 

melhor capacitado em assegurar o clamor mais patente do instante? Ninguém melhor 
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para garantir a paz e a segurança entre os homens do que o rei, mas ninguém melhor 

para garantir a liberdade e a igualdade do que o “povo” da burguesia. É uma maneira de 

pensar as leis na urgência das sensações, o que na prática não gera uma revolução na 

maquinaria do sistema normativo, mas apenas reafirma o seu predomínio.   

 

A normalidade também tem suas variantes, pois o normal, assim como o 

soberano, depende da sua produção, sua formação pelo saber e pelo poder, ou seja, da 

capacidade de conformação e de conveniência a um determinado instante e a um 

determinado ideal. Assim, o empirismo e a base classificatória do conhecimento 

científico, tendo como aliada a estatística, permitiram delimitar a ocorrência da 

normalidade e, portanto, também da anormalidade, do patológico, do desvio. Sob o 

império da razão, se esconderam inúmeras forças de distintas naturezas que valoraram 

as quantidades e o próprio conceito da normalidade. A ideia do homem médio 

conformou-se perfeitamente ao ideal de lei universal e, simultaneamente, individual, 

pelo qual cada indivíduo é igual perante a lei. Dessa forma, todo desvio em relação ao 

homem médio ou, vale dizer, ao homem normal, constitui uma patologia social ou 

mesmo um crime (ou até o próprio criminoso), sem que, entretanto, a ideia da igualdade 

universal entre os homens seja maculada, pelo contrário, ela se re-força e se re-funda.  

 

O ordenamento, enfim, completa o tripé fundante do direito moderno e sua 

forma também varia pelas conformidades. A questão jurídica é redirecionada, como se 

as discussões precedentes estivessem pacificadas. Definidos, assim, os conteúdos de 

legitimidade, ôntico e empírico, ou seja, de quem e para quem, resta determinar a 

forma, a qual, ao contrário do fundamentar originário, significa não possibilitar a 

questão do porquê em geral. Desse modo, o estudo do direito se foca na estrutura 

normativa, isto é, se limita a entender o processo de validação das normas até fundarem 

um sistema hierárquico e coerente, o que se chama de ordenamento.  

 

As transformações que sucederam na elaboração e no estudo do direito de 

maneira alguma se configuram como abandono das conclusões anteriores, mas, ao 

contrário, como re-fundamento. Operou-se uma transmutação nas relações estabelecidas 

entre o ser e o dever-ser, isto dentro dos princípios fundadores do Estado e do direito 

modernos, bem como dos princípios mantenedores e reprodutores. 
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Em primeiro lugar, a filosofia política moderna, tirante Maquiavel, com Hobbes 

e Bodin e, posteriormente, Locke, Rousseau e Kant, se preocupou na transposição do 

ser ao dever-ser. A questão se baseava nos fundamentos do Estado e do direito, 

lançando-os, a partir dos valores, ao ideal, obtendo, desse modo, o caráter de excesso. É 

a justificativa legitimadora para que o dever-ser simplesmente fosse, uma forma 

soberana e racional que pudesse ordenar a sociedade. Importa conhecer o fundamento 

da lei, como autoridade e poder.  

 

Em segundo lugar, as ciências humanas, em particular, as ciências sociais, 

máxime com Marx, Comte, Durkheim e com a antropologia evolucionista do século 

XIX, dentro de suas particularidades, inverteram a questão ao dirigi-la do dever-ser ao 

ser, a apresentar um caráter de privação. A sociedade passa a ser classificada, delimitada 

por divisão de trabalho, de classes, de raças, de gênero e assim por diante, para que se 

lance nessas diferenças um projeto capaz de solucioná-las em ordem de uma evolução, 

não comum, mas quase natural, um projeto do médio, diverso de acordo com a 

conveniência, aceitando apenas o desvio que seja padrão. Importa, aqui, conhecer a lei, 

como condição ou determinação, do seu próprio fundamento.  

 

Por fim, a terceira forma de fundar ocorre na invenção da ciência jurídica, 

principalmente com Kelsen, mas também com outros juristas como Ross, Hart e 

Bobbio, que passaram a questão ao dever-ser do dever-ser, tomada, ainda, pelo eco 

vazio do ser. Ocupa-se a ciência jurídica em tomar para si a legitimidade de conhecer o 

direito, a evitar que “leigos” possam discorrer sobre o objeto próprio dos juristas. O 

estudo do direito, assim, decorre da lógica jurídica, pela qual, a partir de certas 

premissas, se desenvolve a sistematização hierárquica e coerente das normas, vale dizer, 

o ordenamento do ordenamento. Importa, pois, conhecer a lei, como forma, da lei, como 

norma. 

 

Tem-se, portanto, uma aceitação geral dos fundamentos ôntico e empírico do 

direito, os quais instituíram e alicerçaram o denominado Estado Democrático de Direito, 

restando apenas a discussão formal acerca do fundar normativo. A igualdade, a 

liberdade, a paz, a segurança, a normalidade, a justiça encontram-se, enfim, garantidas e 

asseguradas pela forma de um Estado racional e laico, sem religião e sem metafísica, do 
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povo e para o povo, sob o império unicamente da lei, que, outrossim, pertence aos 

homens. No entanto, os fundamentos deste Estado e deste direito, quando analisados 

separadamente, parecem carecer eles próprios de fundamento. Quando percebidos 

conjuntamente, porém, cria-se um alicerce tripartite do direito cujo vértice não se 

encontra em suas causas, mas naquilo que ele mesmo fundamenta. Isto quer dizer que, 

após séculos, o acabamento é o próprio Estado Democrático de Direito que, em sua 

abrangência discursiva, re-funda o seu não-fundamento, na aparência total da fundação. 

 

A cronologia, apesar de bem determinada, é desafiada por esta qualidade mítica 

de autofundamentação, que proporciona a sensação de atemporalidade e, portanto, do 

Absoluto. Criou-se o espaço da liberdade e, assim, renovou-se a relação espaço-tempo, 

recriando o espaço divino humano, o Éden na Terra. Parece não existir mais o fora, não 

há mais o marginal a este campo, tampouco pode haver um novo tempo sem a presença 

desta forma. Qualquer pensamento além, no tempo ou no espaço, dever ser considerado 

tirânico, despótico, doentio, loucura, insanidade, injusto, desigual, iníquo. Neste 

sentido, o Estado Democrático de Direito se conformou como a verdade das verdades e, 

logo, a liberdade das liberdades. Eis a forma mais adequada para se tentar absolutizar o 

tudo. 

 

Visto que a expressão “valor” se vai lentamente mostrando 

como algo desgastado, sobretudo por também desempenhar um 

papel no âmbito das teorias econômicas, passa-se a designar os 

valores de “totalidades” (“Ganzheiten”). Com esse título, 

porém, apenas as letras foram mudadas. Na verdade, com essas 

totalidades ilustra-se melhor o que elas no fundo são, 

nomeadamente semi-totalidades, parcialidades (Halbbeiten). 

Ora, no domínio do que é essência, as parcialidades são sempre 

mais fatídicas do que o tão temido Nada.70 

 

O âmbito da liberdade e da verdade é, desse modo, conformado ao plano da 

regulação. O modo do dever-ser submete o próprio ser a si, evitando, da mesma forma, 

qualquer intromissão do que não deve ser. Na passagem da elaboração jurídica, do 

momento ôntico ao normativo, o ser se torna dever-ser e o dever-ser se torna ser já no 

                                                 
70 Ibidem, p 216. 
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instante empírico, restando, assim, o dever-ser do dever-ser, por ocupação da ciência 

jurídica, à qual incumbe o papel de integralizar o ordenamento por força do 

estabelecimento da segurança e da harmonia, mas estritamente jurídicas, zelando pela 

sua validade e legitimidade. 

 

A constatação de Heidegger de que o dever tão somente poderia procurar seu 

fundamento em si e a partir de si se mostra clarividente e ressoa como o prenúncio do 

que viria a se completar de forma praticamente irrestrita na ciência jurídica. A norma 

fundamental kelseniana é a comprovação cabal deste movimento: 

 

Dado que o fundamento de validade de uma norma somente 

pode ser uma outra norma, este pressuposto tem de ser uma 

norma: não uma norma posta por uma autoridade jurídica, mas 

uma norma pressuposta, quer dizer, uma norma que é 

pressuposta sempre que o sentido subjetivo dos fatos geradores 

de normas postas de conformidade com a Constituição é 

interpretado como o seu sentido objetivo. Como essa norma é a 

norma fundamental de uma ordem jurídica, isto é, de uma 

ordem que estatui atos coercivos, a proposição que descreve tal 

norma, a proposição fundamental da ordem jurídica estadual 

em questão, diz: devem ser postos atos de coerção sob os 

pressupostos e pela forma que estatuem a primeira Constituição 

histórica e as normas estabelecidas em conformidade com ela. 

(Em forma abreviada: devemos conduzir-nos como a 

Constituição prescreve.) As normas de uma ordem jurídica cujo 

fundamento de validade comum é esta norma fundamental não 

são – como o mostra a recondução à norma fundamental 

anteriormente descrita – um complexo de normas válidas 

colocadas umas ao lado das outras, mas uma construção 

escalonada de normas supra-infra-ordenadas umas às outras. 71 

 

Resta clara a necessidade da elaboração de um ser para este dever-ser. A saída 

encontrada foi a pressuposição de uma norma superior, a saber, um valor, o qual confere 

a certeza do dever-ser e a sua validade sobre todo o âmbito ôntico, bem como a 

predominância total e aparente deste sobre a ontologia fundamental.  

                                                 
71 KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito, p. 224. 
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Tal fato não implica a impossibilidade de se realizar estudos sobre o direito 

dentro de outras disciplinas que não a jurisprudência ou a ciência jurídica, sem que se 

tenha o ordenamento como referência paradigmática. As análises da filosofia e das 

ciências sociais não foram interrompidas com o advento do último modo de fundar. 

Ocorre, não obstante, que em qualquer destas perspectivas o fundamento é o valor 

último e a certeza direciona todos os olhares ao funcionamento interno deste dever-ser 

tomado como ser absoluto. Por sua vez, a formação acadêmica dos operadores do 

direito geralmente é realizada por uma perspectiva estritamente normativista, 

engendrando uma mecânica judiciária excessivamente formalista, distanciada do ser e 

do que não deve ser. As implicações são bastante reais e profundas. Inclusive, o direito, 

enquanto disciplina, para não parecer tão hermético, criou sua própria sociologia e sua 

própria filosofia, em mais um mecanismo de esquecimento. 

 

A individualização, a criação do homem, cria um juízo difuso, universal e 

individual, onde cada homem tem o seu direito e cada conflito deverá ter o seu juiz. 

Esta pluralidade não passa de uma enorme ilusão. Na ciência jurídica, o positivismo 

encontrou o seu resplendor, sendo ela sua própria cria. Não poderia ser em outro lugar, 

senão no direito, que o modelo positivista se conformasse tão perfeitamente. 

 

A questão do fundamento, ou melhor, do não-fundamento e a questão do tudo 

estão intimamente correlacionadas, a consolidar o modo de ser excludente e centrista, o 

qual aqui se denomina dever-ser e que se utiliza da linguagem normativa,  a ordem. Em 

substituição a Deus, a razão. Em substituição ao homem, a lei. Não mais o governo de 

Deus ou o governo dos homens, mas o governo das leis. O Estado Democrático de 

Direito, em sua longa trajetória até os moldes atuais, aparentemente afasta a metafísica e 

torna-se, em si, a própria metafísica, o fundamento, uma Nomocracia, o valor, ou o ser 

aparente, supremo. 

 

 

3.2  O anonimato 

 

O Estado e o direito modernos, recentemente, apareceram cambaleantes, 

demonstraram certa fragilidade em seus pretensos fundamentos, justamente em virtude 
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de seu desencantamento, o que demanda a reconstrução de seus princípios fundadores, a 

qual se configura como reconstrução “total” do Estado Democrático de Direito, 

enquanto vértice da base tríptica, o retorno do mesmo. A norma, por ser a fronteira do 

tudo, a sua pele, capaz de manter a falsa sensação do absoluto, não poderia ter 

esquecido sua carne e suas vísceras. Sendo tão fina e tão perto, tanto em forma quanto 

em conteúdo, do nada, ela quase demonstrou sua impermeabilidade, ela própria está no 

limite do risco. 

 

 A crise instalada no bojo do Estado de Direito não possui caráter empírico e, 

tampouco, normativo, não está no conteúdo nem na forma das normas, não é uma 

questão de determinação, mas sim, diz respeito à sua re-fundamentação de caráter 

ôntico, está na própria proveniência daquele conteúdo e daquela forma, porém se 

mantém enquanto uma questão de legitimidade e de validade. Sem, no entanto, que isto 

implique a rejeição ao que concerne às ciências humanas, em geral, e à ciência jurídica, 

em particular, não sendo, também, uma desestabilição no tripé fundante, pelo contrário, 

é a sua reconstrução, mediante a parte que já estava pendendo. É retomado o argumento 

da soberania. É justamente neste contexto, na necessidade de re-fundamentação 

mediante a filosofia política, que se encontram Habermas e Rawls, e o próprio rumo do 

discurso próprio do dever-ser. Até mesmo Ricoeur 72 se viu impelido a se embrenhar na 

aventura jurídica, percebendo o descaso da filosofia, durante todo o século XX, neste 

âmbito. Habermas, de uma forma ou de outra, explicitou sua compreensão deste 

movimento: 

 

A partir dos anos 70, o ataque das ciências sociais ao 

normativismo do direito racional desencadeou uma reação 

surpreendente. E a filosofia do direito, seguindo a esteira da 

reabilitação geral de questionamentos da filosofia prática, deu 

uma guinada, passando a revalorizar, de uma forma por demais 

                                                 
72 RICOEUR, Paul. O Justo 1, p. 2:  “Como explicar essa negligência quase geral? O choque produzido 
pela recrudescência da violência durante o horrível século XX explica em grande parte essa ocultação da 
problemática jurídica por aquela que se pode qualificar em termos gerais de ético-política. Contudo, essa 
ocultação prejudica ambas as disciplinas em questão, uma vez que a segunda culmina na questão da 
legitimidade da ordem em virtude da qual o Estado serve de obstáculo à violência, mesmo que a expensas 
da outra violência da qual o próprio poder político proveio e cujos estigmas ele não deixa de carregar: o 
fracasso do Terror não teria relação alguma com a incapacidade da Revolução Francesa de se estabilizar 
numa constituição que teria garantido sua perenidade? E porventura toda a filosofia política de Hegel não 
se vincula à questão da constituição?” 
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direta, a tradição do direito racional. Quando surgiu a “Teoria 

da Justiça”, de John Rawls (1971), o pêndulo oscilou para o 

outro lado. Entre filósofos e juristas, inclusive entre 

economistas, introduziu-se um discurso ingênuo que retoma 

teoremas do século XVII e XVIII, como se não fosse preciso 

tomar ciência do desencantamento do direito, levado a cabo 

pelas ciências sociais. Se a retomada da argumentação do 

direito racional não levar em conta metacriticamente a 

mudança de perspectivas, acontecida na economia política e na 

teoria da sociedade, destroem-se as pontes que ligam esses dois 

universos de discurso.73 

 

Habermas, entretanto, possui uma perspectiva externa, na qual ele próprio se 

coloca, vez que não parte da ciência jurídica, sendo necessário um “encorpamento” 

operado pelas ciências sociais, instrumentalmente, e pela filosofia política, 

teleologicamente. Não percebe, portanto, que a impotência não se encontra no dever-ser, 

como pretende, mas no próprio ser do dever-ser, foi o fundamento ôntico que sofreu  as  

consequências, que se fragilizou diante de um excesso do fundamento normativo, o que 

se chamou de desencantamento. Dessa maneira, o próprio Habermas é incluído no 

movimento de retomada. 

 

Tal retomada, paradoxalmente e curiosamente, busca a legitimidade e a validade 

não mais na concretude, ainda que esfumaçada, de soberanos, o rei ou o povo, na carne 

e nas vísceras, mas em estruturas formais, no procedimento, nos ossos. Assim, o retorno 

da filosofia política para a interpretação do direito, em virtude mesmo de ser um 

retorno, uma re-fundamentação ôntica da soberania em categorias formais e normativas, 

não se conforma mais como ser do dever-ser, mas como dever-ser do ser do dever-ser. 

Este outro é o mesmo, a Nomocracia ainda impera. 

 

Habermas e Rawls, para resolverem o problema do consenso numa sociedade 

pluralista, deslocam a unidade da vontade para o procedimento. Assim, tentam unir a 

liberdade e a igualdade, o liberalismo e a democracia, a continuar nos trilhos da tradição 

humanista moderna, em busca de uma solução universal. Dessa forma, a universalidade, 

tão cara às Luzes, permanece, porém deslocada da razão e da vontade para o 
                                                 
73 HABERMAS, Jürgen. Direito e Democracia: entre facticidade e validade, vol. 1, p.83. 
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procedimento e a lei, enterrando ainda mais o nada dentro do tudo. A soberania é re-

fundamentada, substituindo uma concretude abstrata, o povo, por uma abstração 

concreta, o procedimento. A relação estabelecida entre a soberania e a lei permanece 

inalterada, apenas variando novamente o soberano. 

 

A interpretação da teoria do discurso não se afina com as 

interpretações clássicas. Quando a soberania 

comunicativamente diluída dos cidadãos se faz valer no poder 

dos discursos públicos que resultam de esferas públicas 

autônomas e procedem democraticamente, tomando forma em 

resoluções de corporações legislativas politicamente 

responsáveis, não se sufoca o pluralismo das convicções e 

interesses, o qual é liberado e reconhecido em compromissos e 

decisões da maioria. A unidade de uma razão inteiramente 

procedimentalizada se recolhe então na estrutura discursiva de 

comunicações públicas. Ela não legitima nem isenta de coerção 

nenhum consenso que não tenha passado pela reserva falibilista 

e que não tenha sido exercitado na base anárquica de liberdades 

comunicativas não-circunscritas. No cambaleio dessa liberdade 

não há mais pontos fixos além do próprio processo 

democrático – um procedimento cujo sentido já está contido no 

sistema de direitos.74 

 

Apesar do debate realizado entre Habermas e Rawls, parece-nos que a retomada 

da filosofia política, para a interpretação do Estado, da democracia, do direito e de sua 

coligação fundante e funcional, ocorre essencialmente nos mesmos moldes, nas bases 

do pensamento rousseauniano e, principalmente, kantiano. Assim, retomam-se as 

orientações políticas e morais, revalorizando o conceito de justo, recolocado, agora, por 

um discurso racional, na universalidade procedimental, como soberana e 

autolegitimadora, a fim de se manter normativamente o pluralismo das sociedades 

modernas complexas e suas doutrinas abrangentes. Nunca, entretanto, o Estado 

Democrático de Direito é questionado em sua estrutura fundamental, ao contrário, ele se 

apresenta como a realização permanente da revolução, o único ponto fixo, mediante 

reformas e adequações históricas para a efetivação do projeto emancipatório da 

modernidade. Parece, outrossim, que ambos reconhecem, ao menos em parte e de uma 
                                                 
74 Ibidem, p. 232. 
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maneira um tanto orgulhosa, a insuficiência ou os limites de seus modelos, 

apresentando, entretanto, novas soluções. 

 

Uma vez que a vontade geral de Rousseau só pode ser assegurada pela tradição e 

pelo ethos, por uma cultura política, Habermas afirma que “as objeções liberais contra o 

rousseaunismo podem apoiar-se no próprio Rousseau: as sociedades modernas não são 

homogêneas”.75 Ele sabe, entretanto, que o seu modelo de soberania procedimentalizada 

também depende de uma cultura política, de um “mundo da vida racionalizado”, para a 

formação política da vontade. Desse modo, Habermas diz ser preciso a fragmentação do 

substantivo moral de autodeterminação rouseauniano, ser preciso “mostrar que a moral 

política só pode ser recolhida em trocados”.76 Não obstante, confessa que o 

“pressuposto de uma esfera pública política, não encampada pelo poder, não é realista; 

porém, se entendido corretamente, ele deixa de ser mera utopia.”77 É necessário o 

desenvolvimento de uma rede de associações formadoras de opinião, esferas públicas 

autônomas, a fim de suprimir este lapso e criar uma cultura política. Quer-se, pois, dar 

concretude aos valores, à norma fundamental. Assim, podemos dizer que as objeções 

contra o habermasianismo podem apoiar-se no próprio Habermas. 

 

Por sua vez, Rawls, no prefácio à compilação de artigos escritos após Uma 

Teoria da Justiça, reconhece que a “existência de uma pluralidade de doutrinas 

abrangentes incompatíveis entre si – o fato do pluralismo – prova que a idéia de uma 

sociedade bem ordenada e governada pela teoria da justiça como eqüidade, no sentido 

de TJ, não é realista.” 78 A partir daí, Rawls confere à justiça como equidade uma 

concepção política da justiça, acreditando, deste modo, ter resolvido o problema. 

Basicamente, isto ocorre pela mesma fragmentação do substantivo moral, o qual será 

recolhido em consenso por uma operação de justaposição (Overlapping Consensus). 

 

Ora, não há dissonâncias essenciais nos projetos. O próprio Habermas, ao iniciar 

o debate com Rawls, afirma que irá fazer objeções mais a alguns aspectos de execução 

do que ao próprio projeto. Ambos projetos passam pelo mesmo problema de 

                                                 
75 Idem, Direito e Democracia: entre facticidade e validade, vol. II, p.260. 
76 Ibidem, p. 274. 
77 Ibidem, p. 275. 
78 RAWLS, John. Justiça e Democracia, p.X. 
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legitimação, o problema de se encontrar um consenso, de estabilização, de unir as 

chamadas liberdades dos antigos e dos modernos, a soberania popular e os direitos 

liberais, autonomia pública e autonomia privada, mediante um processo racional e 

deliberativo. Ainda que Habermas tenha levantado críticas ao conceito rawlsiano da 

posição original (original position) 79, o seu conceito de mundo da vida 80 apresenta 

certas correspondências, máxime quando observamos as ideias inerentes a estes 

conceitos, a saber, o véu da ignorância (veil of ignorance ) e o agir comunicativo, 

respectivamente. A primeira demanda é que os atores, em posição equitativa, não 

tenham consciência da sua posição na sociedade, eles devem perder a sua concepção 

individual do bom, seus valores culturais e o sentido do certo e do errado, suprimindo os 

interesses de seus próprios representados. É necessário que haja interação puramente 

racional dos indivíduos. Já a ideia de Habermas: 

 

(...) explica como é possível surgir integração social através das 

energias aglutinantes de uma linguagem compartilhada 

intersubjetivamente. Esta impõe limitações pragmáticas aos 

sujeitos desejosos de utilizar essas forças de linguagem, 

obrigando-os a sair do egocentrismo e a se colocar sob os 

critérios públicos da racionalidade do entendimento. Nesta 

ótica, a sociedade se apresenta como um mundo da vida 

estruturado simbolicamente, que se reproduz através do agir 

comunicativo.” 81 

 

Tais pressupostos da deliberação racional para um consenso justo, a suprimir os 

interesses particulares e o poder estratégico, parecem tão irrealistas como a sobrecarga 

moral depositada nos homens pelos modelos de Rousseau e Kant. Tampouco as 

soluções dadas por eles para a consideração do fato do pluralismo, a saber, o consenso 

por justaposição e a formação política da vontade por uma rede de associações, parece 

realizável. 

 

                                                 
79 O que Rawls assim denomina, constitui uma posição original com atributos próprios que permitirá aos 
indivíduos escolherem racionalmente os princípios do justo acordados por sua sociedade. Esta posição 
original consiste em doze pontos, que nada mais são do que diretrizes e condições para a deliberação 
racional. Cf: RAWLS, Uma Teoria da Justiça. 
80 Habermas em Direito e Democracia: entre facticidade e validade realiza uma retratação, a não 
imunizar o mundo da vida em relação ao poder e ao agir estratégico, como ocorria na Teoria da Ação 
Comunicativa.  
81 HABERMAS, Jürgen. Direito e Democracia: entre facticidade e validade, vol. I, p. 45-6. 
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Assim, não é de se espantar a conclusão de que ambos tenham 

de se preocupar com o problema da “sobrecarga moral” que 

seus sistemas fariam os indivíduos experimentarem. Por que 

considerar mais racional observar um consenso abstrato 

sobrepujando as metas substantivas da política? Qualquer 

pessoa com um mínimo de vivência da política sabe que não se 

usa abrir mão dos recursos de poder que se têm à disposição e 

que, tampouco, aí se desconhecem os interesses.82 

 

A retomada da filosofia política traz, portanto, o humanismo “ingênuo” 

predominate na Era Moderna, onde mais do que uma fundamentação, faz-se necessária 

uma justificação universal cada vez mais abstrata dos processos políticos, 

consubstanciados com o âmbito jurídico, exigindo uma infactível tomada de 

consciência.  

 

O procedimentalismo aparenta realizar uma dupla superação: da filosofia 

política das Luzes, desfazendo o lapso entre razão e vontade e considerando o 

pluralismo das sociedades; e da ciência jurídica do normativismo, recolocando o 

conteúdo moral na discussão e reintegrando os processos de legitimação ao corpo do 

ordenamento. Entretanto, o que ocorreu e está ocorrendo é um deslocamento da 

soberania e da justiça para o procedimento, num processo exacerbado de abstração, 

mantendo-se os problemas tanto da filosofia política inicial como da ciência jurídica, ou 

seja, ainda padecemos de uma sobrecarga moral e, simultaneamente, de um desencargo 

normativo. Isto quer dizer que a relação instaurada há tempos entre a soberania e a lei 

continua intacta.  

 

No movimento da produção, a soberania, exige-se demasiadamente do indivíduo 

racional, ao mesmo tempo em que no movimento de aplicação, o ordenamento, exige-se 

pouco diante do primado da lei. Afinal, o procedimento também é norma, é da e para a 

norma. Por isso é que esta re-fundamentação, esta retomada, não se configura como 

primordialmente na questão ôntica do ser do dever-ser, tampouco, na questão normativa 

do dever-ser do dever-ser, mas sim numa abstração ainda mais comovente do dever-ser 

do ser do dever-ser. 

                                                 
82 NUNES, Edison. A Política à Meia Luz, p. 16. 
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Outrossim, o procedimentalismo demonstra uma tendência à 

internacionalização, pois possui um caráter universalista e conjuga-se com a 

inventividade dos Direitos Humanos.  A concepção política da justiça rawlsiana 

“funciona como um componente – um módulo, poder-se-ia dizer – que se pode 

acrescentar ou adaptar a numerosas doutrinas distintas ou que delas pode derivar.” 83 

Ora, trata-se, basicamente, de uma fórmula, teoricamente, com aplicabilidade universal, 

em termos democráticos. 

 

O agir consciente dos povos desenvolvidos é excludente. O 

nosso pensamento, de violência, de conflito, é mais forte, não 

concordamos com a limitação do ser, porque precisamos ser. 

Aqueles que participam do “agir comunicativo” são indivíduos 

privilegiados; mas há a massa que não decide. Os que decidem 

são os donos do capital e, portanto, o direito é o estado deles. 

Que fazer se há essas pessoas sem linguagem? Como resolver o 

impasse de aplicar um socialismo dos ricos a uma sociedade de 

pobres? 84 

 

Eis a pergunta da ação política – “Que fazer?”, pergunta que não foi respondida 

nem por Habermas nem por Rawls. Depende-se sempre da tomada de consciência, que 

sobrecarrega e desencarrega, pelo mesmo motivo de se tratar novamente de uma utopia, 

de uma ideia, da esperança de Pandora. Da mesma forma, o intuito universalista se esvai 

diante das singularidades, pois novamente se busca o ser humano racional e se tenta 

exportá-lo, mas agora motivado e condicionado por um modelo, este sim universal, o 

ser humano é apenas um adendo.  

 

O problema está instaurado na natureza da filosofia prática, tanto os ideais 

iluministas quanto os ideais procedimentalistas buscaram ou buscam a realização de um 

projeto emancipatório, baseado na institucionalização da liberdade e da igualdade do ser 

humano advinda dele mesmo. Tal humanismo é comovente, mas não convincente, na 

medida em que é impraticável no campo da ação política, haja vista as singularidades 

existentes neste âmbito. As próprias teorias percebem seu irrealismo, não bastando um 

deslocamento formal de uma pretensa universalidade e unidade das vontades para outra 

                                                 
83 RAWLS, John. Direito e Democracia, p. XI. 
84 MAMAN, Jeannette Antonios. Fenomenologia Existencial do Direito, p. 47. 
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pretensa universalidade e unidade do procedimento. Apesar de ser uma operação bem 

formulada, visto que já não é mais possível crer numa razão e numa vontade universais 

dos sujeitos do conhecimento, a universalidade procedimental pressupõe de modo 

indireto a mesma abstração da tomada de consciência, como condição de sua dinâmica 

efetiva. Qualquer pensamento que implique um dever e um querer, e não o ser, já não é 

mais passível de universalização.  

 

A própria filosofia política se atrasou e reapareceu ao Estado e ao direito apenas 

no momento conveniente, do fazer, da re-fundamentação ôntico-normativa da soberania, 

e não do ser, da ontologia crítica fundamental do ser histórico. A democracia e o Estado 

Democrático de Direito, enquanto a constituição discursiva do verdadeiro e do ideal, em 

virtude do trauma dos autoritarismos do século XX, realizam a manifestação de uma 

pretensa liberdade em negativo, com a supressão das contradições por força da 

ocultação da autoridade, a manter, entretanto o formato de uma burocracia. Habermas 

parece perceber isso, mas não chega a problematizar essencialmente a questão: 

 

Pelo penoso caminho da institucionalização jurídica da 

participação igualitária de todas as pessoas na formação 

política da vontade, tornaram-se manifestas as contradições 

inseridas no próprio conceito da soberania popular. O povo, do 

qual deve emanar todo o poder organizado em forma de 

Estado, não forma um sujeito com consciência e vontade. Ele 

surge sempre no plural: enquanto povo ele não é capaz de agir 

nem decidir como um todo. Em sociedades complexas, até os 

esforços mais sérios de auto-organização política fracassam 

perante obstáculos resultantes do sentido próprio do mercado e 

do poder administrativo. Antigamente, a democracia era 

imposta contra o despotismo encarnado no rei, em partes da 

nobreza e do alto clero. Atualmente, a autoridade política se 

despersonalizou; a democracia não se confronta mais com 

obstáculos genuinamente políticos, mas com imperativos 

sistêmicos de um sistema administrativo e econômico 

diferenciado.85 

 

 
                                                 
85 HABERMAS, Jürgen. Direito e Democracia: entre facticidade e validade, vol. II, p.255-256.  
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Entretanto, esta ocultação da autoridade é possível apenas em virtude de um 

fenômeno mais profundo no âmago do poder. O procedimentalismo “humanista” é 

apenas, então, a consequência do vazio operado pela absolutização do tudo, pela tomada 

do ser pelo dever-ser. Enquanto a condição do ser é a orfandade, a condição do dever-

ser é o anonimato. 

 

O plano discursivo dos Direitos Humanos corresponde ao conteúdo da forma 

com que querem realizá-lo, ou seja, o humanismo procedimentalista. Os direitos 

humanos correspondem à internacionalizaçao do Estado Democrático de Direito, como 

se a democracia estivesse “envolta numa aura mágica como se devesse possuir uma 

dimensão planetária e ser a ‘lei da Terra’ (Nomos der Erde), e são muitos os que crêem 

que ela já o é. Trata-se de um fenômeno igualmente fascinante e inquietante.”86 

 

A democracia e os direitos humanos abarcam tendências político-ideológicas de 

diversas espécies que contrastam em variados níveis, mas se convalidam pela “luta” 

democrática e pelos direitos humanos, basicamente em função e a favor daquele 

humanismo procedimentalista. Assim como o termo “povo”, é uma falsa pluralidade 

que pode se reconhecer numa falsa unidade anônima. 

  

Não se pode enganar pelo fato de que, desde há muito, os povos humanos, em 

geral, recorrem a dois tipos de classe de liderança para decidirem seu rumo, para 

estabelecerem os parâmetros de convivência interna e para os representarem, em 

momentos pacíficos ou belicosos, em relações externas, para definirem o que e quem é 

o mesmo e o que e quem é o outro. As classes em questão são os guerreiros e os 

sacerdotes. Dessa forma temos chefes tribais e xamãs/feiticeiros, caciques e pajés, 

ksatryias e brâmanes, senhores feudais e clero. Hodiernamente, no Estado secular, 

correspondem a estas classes os políticos e os intelectuais, mais precisamente, os 

cientistas.  

 

Não se pode enganar porque não se pode afirmar que estas classes façam uso 

indiscriminado e absoluto do poder, pois sendo este anônimo e sem possuir uma direção 

específica, mas todas as direções, estão também os guerreiros e os sacerdotes sujeitados 

                                                 
86 GOYARD-FABRE, O que é a Democracia?, p. 03. 
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a ele, são focos de poder em trânsito. Para Heidegger, os líderes são apenas parte de um 

movimento em que, ao abandono, se tenta compensar com a segurança do tudo, 

firmando-se ainda mais o não-fundamento e a linguagem normativa, eles “são os 

primeiros empregados nesse negócio do abuso incondicional dos entes a serviço do 

asseguramento do vazio provocado quando se deixa o ser.” 87 

 

O líder é o escândalo que não se cansa de perseguir o escândalo 

de apenas dar para os outros a impressão de que não são eles 

que agem. Acredita-se que os líderes por si mesmos, na fúria 

cega de uma mania egocêntrica de si, instauram e adéquam 

tudo a si mesmos, segundo sua própria obstinação. Mas eles 

são, na verdade, a consequência necessária do fato de todos os 

entes terem passado para o modo da errância em que o vazio se 

espraia, na avidez de uma ordem e de um asseguramento 

únicos de tudo o que é e está sendo. Daí a necessidade de uma 

“liderança”, isto é, de um cálculo planificador que assegure a 

totalidade dos entes. Para isso, devem-se institucionalizar e 

mobilizar esses homens capazes de servir à liderança. Os 

“líderes” são os trabalhadores determinantes da mobilização, 

aqueles que olham pela segurança dos abusos dos entes por  

conseguirem olhar num panorama a totalidade de toda 

circunscrição e, assim, dominarem em cálculos a errância. O 

modo em que se realiza essa visão panorâmica é a capacidade 

de calcular. Essa já sempre se desencadeia previamente, de 

maneira a promover e satisfazer as exigências de um 

asseguramento crescente de todas as ordens a serviço das 

próximas possibilidades de ordenamento. 88 

 

Resta, talvez, apenas a questão de saber se estas classes, atualmente, possuem 

um lugar privilegiado dentro da relação de forças, se dispõem do aparato de produção 

da verdade e, dessa forma, monopolizam a produção normativa, com a espada na mão, a 

qual serve tanto para proteção e dominação externas quanto para correção interna, 

eliminando-se todo corpo estranho ao seu organismo. Na verdade, as lideranças são 

apenas operacionais, são aqueles guardiões, e não os criadores, da ordem unitária. A 

despersonalização é ainda mais sintomática da condição do anonimato, pois a liderança 

                                                 
87 HEIDEGGER, Martin. Ensaios e Conferências, p.83. 
88 Ibidem, pp. 81-2 
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se mostrou tão só como um cargo a ser exercido, onde ocorrem determinados tipos de 

circulação. O líder pode ser eliminado, a liderança não, vez que é funcional. As 

esperanças e aspirações do Humanismo moderno não passam de um simulacro que nos 

coloca, com a força moral de seus discursos, o lado do bem, sem que haja 

verdadeiramente tal lugar. 

 

Talvez a tradução mais inequívoca do pensamento heideggeriano para o 

pensamento político tenha sido realizada por Hannah Arendt. Ela captou com precisão, 

no plano prático, o momento de transição da filosofia política para as ciências humanas, 

da soberania para a normalidade. O que ela chamou de promoção social foi 

determinante para tal passagem, obtendo a predominância dos acontecimentos tanto da 

esfera privada como da esfera pública, visto que estas foram englobadas pela esfera do 

social. Certamente que tal não ocorreria sem que também houvesse uma nova forma de 

governo e uma nova forma de governar. 

 

É verdade que o governo de um só homem – o governo 

monárquico – que os antigos diziam ser a forma organizacional 

da família, transforma-se na sociedade (como hoje a 

conhecemos, quando o topo da ordem social já não é 

constituído pela casa real de um governante absoluto) em uma 

espécie de governo de ninguém. Mas esse ninguém, o suposto 

interesse único da sociedade como um todo em questões 

econômicas e a suposta opinião única da sociedade educada 

dos salões, não deixa de governar por ter perdido a 

personalidade. Como verificamos pela forma mais social de 

governo, isto é, pela burocracia (a última forma de governo no 

estado nacional, tal como governo de um só homem em 

benigno despotismo constitui o seu primeiro estágio), o 

governo de ninguém não significa necessariamente a ausência 

de governo; pode, de fato, em certas circunstâncias, vir a ser 

uma das mais cruéis e tirânicas versões. 

Um fator decisivo é que a sociedade, em todos os seus níveis, 

exclui a possibilidade de ação, a sociedade espera de cada um 

dos seus membros um certo tipo de comportamento, impondo 

inúmeras e variadas regras, todas elas tendentes a “normalizar” 
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os seus membros, a fazê-los “comportarem-se”, a abolir a ação 

espontânea ou a reação inusitada. 89 

 

A despeito de Heidegger e Arendt já terem se atentado à condição do anonimato, 

ao auto-asseguramento do poder e de sua vontade, e à “socialização” da política nos 

moldes burocráticos, foi Foucault quem destruiu sistematicamente as bases conceituais 

e paradigmáticas da ciência política moderna. Com sua genealogia do poder, realizou 

um deslocamento completo, a “evitar a questão – central para o direito – da soberania e 

da obediência dos indivíduos que lhe são submetidos e fazer aparecer em seu lugar o 

problema da dominação e da sujeição.” 90 

 

Para tanto, Foucault elaborou o que chamou de “precauções metodológicas”, 

sendo no total de cinco, a saber: o poder não deve ser analisado em seu centro, mas deve 

ser captado em suas extremidades; não abordar o poder pelo seu lado interno, mas 

estudá-lo em sua face externa; não tomar o poder como um fenômeno exercido 

homogeneamente, mas analisá-lo como algo que circula, em rede; não fazer uma 

dedução descendente, mas uma análise ascendente do poder; e, finalmente, não se ater 

às construções ideológicas, mas aos aparelhos de saber. 91 

 

Esta é a base de análise do que ele chamou de poder disciplinar. Neste 

movimento, Foucault, assim como Arendt anteriormente, pode constatar tanto o 

fundamento ôntico quanto o empírico, a passagem não excludente da soberania à 

normalidade, com a atuação do poder sobre a vida privada, sobre o corpo. O que 

Foucault fez de diferente foi sistematizar rigorosamente alguns mecanismos e 

demonstrar seus funcionamentos práticos, principalmente nos âmbitos do direito e da 

medicina. 

                                                 
89 ARENDT, Hannah. A Condição Humana, p. 51. Ela iria retornar a este tema em seu livro 

Responsabilidade e Julgamento: “Em todo sistema burocrático, a transferência de responsabilidades é 

uma questão de rotina diária, e se desejamos definir a burocracia em termos de ciência política, isto é, 

como uma forma de governo – o mando dos cargos, em oposição ao mando de homens, de um único 

homem, de poucos ou de muitos -, a burocracia é infelizmente o mando de ninguém e, por essa mesma 

razão, talvez a forma menos humana e mais cruel de governo.” (2004, p. 94). 
90 FOUCAULT, Michel. Microfísica do Poder, p. 182. 
91 Ibidem, pp. 182-6 
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Um direito de soberania e um mecanismo de disciplina: é 

dentro destes limites que se dá o exercício do poder. Estes 

limites são, porém, tão heterogêneos quanto irredutíveis. Nas 

sociedades modernas, os poderes se exercem através e a partir 

do próprio jogo da heterogeneidade entre um direito público da 

soberania e o mecanismo polimorfo das disciplinas. (...) As 

disciplinas são portadoras de um discurso que não pode ser o 

do direito; o discurso da disciplina é alheio ao da lei e da regra 

enquanto efeito da vontade soberana. As disciplinas veicularão 

um discurso que será o da regra, não da regra jurídica derivada 

da soberania, mas o da regra “natural”, quer dizer, da norma; 

definirão um código que não será o da lei mas o da 

normalização; referir-se-ão a um horizonte teórico que não 

pode ser de maneira alguma o edifício do direito mas o 

domínio das ciências humanas; a sua jurisprudência será a de 

um saber clínico. 92 

 

Por qualquer motivo que não caberia aqui tratar, Arendt e Foucault não 

chegaram a analisar diretamente o terceiro fundamento, o ordenamento. Porém, é 

possível constatar que o esvaziamento radical da norma pela ciência jurídica foi a 

maneira exata para aliar a soberania e a normalidade, fundamentadas, então, pelos 

valores, cujo valor último achou seu acabamento no Estado Democrático de Direito e na 

sua exacerbação “planetária”, os Direitos Humanos, suportados teoricamente pelo 

procedimentalismo. É o governo de todos e de ninguém. 

 

Todos esses mecanismos e acontecimentos ocorrem em função mesmo do vazio 

deixado pelo esquecimento do ser, sendo necessário tentar suprimi-lo pelo abuso e pela 

transferência de responsabilidade. Um dever-ser criado para preencher um tal vazio só 

poderia ser anônimo, vez que quem poderia ser seu criador o criou justamente para 

deixar de ser.  

 

O impessoal tira o encargo de cada presença em sua 

cotidianidade. E não apenas isso; com esse desencargo, o 

impessoal vem ao encontro da presença na tendência de 

superficialidade e facilitação. Uma vez que sempre vem 

                                                 
92 Ibidem, p. 189 
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ao encontro de cada presença, dispensando-a de ser, o 

impessoal conserva e solidifica seu domínio teimoso. 

Todo mundo é o outro e ninguém é si mesmo. O 

impessoal, que responde à pergunta quem da presença 

cotidiana, é ninguém, a quem a presença já se entregou na 

convivência de um com o outro.93 

 

O fundamento deste tudo, deste dever-ser paira, então, sobre o vazio, incorrendo 

na burocratização e funcionalização da própria existência. É do peso da existência que 

se pretende fugir. Por mais paradoxal que possa parecer, o ninguém, assim o é, 

justamente por não estabelecer aquela relação uterina, visceral, com o nada, mas antes 

estabelece cegamente relações diretas com algo, o evidente, aquilo que já é dado, o 

tudo. Tal obscurecimento na essência do ser retira a responsabilidade dos ninguéns, 

desses órfãos que se acham filhos de algo ou de alguém. As implicações disso, como já 

se pode observar no decorrer da aventura humana, são extremamente nocivas. Se é bem 

verdade que em relação ao ser, Deus está morto, em relação ao dever-ser é ao homem 

que deverá ressoar a marcha fúnebre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
93 HEIDEGGER, Martin. Ser e Tempo, p. 185. Importante informar que Dasein aqui é traduzido pelo 

termo “presença”. 
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CAPÍTULO IV 

 

 PODER-SER E ABSOLUTO (COM-POSIÇÃO) 

 

 

Peut-être que les réflexions três amères, quand elles ont 

empli je ne sais quelle mesure inconcevable, à la fin 

renversent le coeur? Peut-être que la durée mystique et 

double avait épuisé sa substance de mauvais songes et 

qu’elle revenait de l’infini; et peut-être que le temps 

approchait em secret, à travers nos tristes pensées, de 

nous regarder au visage? Déjà nous faisions 

distraitement le rêve de nous sourire: Ah! s’il était 

possible! et nous formions le visage qui répondrait, et 

nous pressentions le seuil délicieux dês larmes 

naissantes. Il suffit alors aux vivants qui s’étaitent cru 

éternellement séparés d’une rencontre de leurs yeux 

pour qu’ils se trouvent tout à coup dans l’âme l’un de 

l’autre. Ils reconnaissent qu’ils y sont des dieux, maîtres 

de la vie et des vérités; et ces dieux mutuels échangent 

des regards, et ils s’accordent dans l’instant sur la 

necessite de leurs existences! 

 

(Ce que je suis véritablement em toi/ vous/ tout à coup 

me regarde par tes yeux.) 

 

(La voix de l’un parle dans l’autre, et l’autre la peut 

empêcher de se faire entendre.)  

 

Paul Valéry 

 

 

Quando se depara novamente com a questão do órfão da Dinamarca, pela 

perspectiva do poder-ser, já agora é possível uma aproximação mais originária ao 

âmago da interrogação mesma. Ser ou não ser, estar ou não estar. A possibilidade brota 
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do mais profundo e do mais amplo e abrangente, conjuga a alternativa e a interrogação. 

O poder-ser toma a pergunta pela pergunta; e não pela sentença. É a posição da 

possibilidade diante da própria possibilidade. 

 

Se ao ser, a questão da sua posição é recomeçar o início de forma originária e se 

ao dever-ser ela é previamente res-posta e se torna im-posição a tentar evitar qualquer 

recomeço e qualquer início, no poder-ser ocorre a com-posição. Apesar de também, e 

ainda mais, atrelado à finitude, o poder-ser com-põe com a posição do ser e a im-

posição do dever-ser. Entretanto, aqui, se temporaliza com o tempo “derivado”, o in-

finito: 

 

Somente porque o tempo originário é finito é que o tempo 

“derivado” pode temporalizar-se com o in-finito. Na ordem da 

apreensão compreensiva, a finitude do tempo só se torna 

plenamente visível quando se explicita o “tempo sem fim” para 

contrapô-lo à finitude.94 

 

A certeza da res-posta se esvai e se torna ela própria uma possibilidade, assim 

como a própria dúvida da pergunta é possibilitada, não vindo a tomar o lugar de res-

posta. Há a aproximação ontológica fundamental da questão. Ousa-se, aqui, a formular 

uma nova questão co-pertencente à questão hamletiana: To be, and not to be, – is that 

the answer? 

 

A posição do ser é colocada em seu tempo, o ser é temporalizado e com-posto na 

“unidade de ekstases” 95, e toma sua dimensão mais abrangente, sua possibilidade é 

consumada, o não-ser volta a poder ser e o ser volta a poder não-ser. O poder-ser, ainda, 

admite a possibilidade do dever-ser, mas não sua normatividade. A única 

impossibilidade é a impossibilidade im-posta na certeza do dever-ser. A substituição 

conjuntiva do “ou” para o “e” demonstra o acolhimento da possibilidade das 

possibilidades, inclusive, e até principalmente, da impossibilidade, a morte, mantendo-

as em suas medidas e finitude, mas expandindo-as ao ilimitado. 

 
                                                 
94 Ibidem. p. 415. 
95 Ibidem. p. 413. “Temporalidade é o “fora de si” em si e para si mesmo originário. Chamaremos, pois, 
os fenômenos caracterizados de porvir, vigor de ter sido e atualidade, de ekstases da temporalidade.” 
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O poder-ser e o dever-ser verbificam o ser, são seus movimentos de 

desvelamento e de ocultamento, modulam se deve haver uma restrição ao ente ou se 

pode haver uma expansão ao ser mesmo e ao não-ser. Assim, o dever-ser é um modo do 

próprio ser que o restringe, ao passo que se quer como certeza, possibilidade única, 

enquanto que o poder-ser é o fator da expansão do ser, onde está em jogo o próprio ser, 

enquanto possibilidade. Demonstra a possibilidade do ser dever ser e do dever-ser ser, 

ou seja, do nada ser tudo e do tudo ser nada. Neste sentido, apesar de derivar do ser, o 

poder-ser está contido e simultaneamente contém o ser, é a abertura para a abertura, a 

possibilidade para a possibilidade. 

 

A preocupação fundamental de Heidegger é o sentido do ser, é a possibilitação 

da questão do ser, o próprio poder-ser, ao encontro originário de outras questões e 

determinações existenciais, que, dessa maneira, também são as mesmas. Assim, no 

exato instante que ocorre a ultrapassagem, que surge a verdade ontológica e o ser é 

desvelado e o ente revelado, já emerge a possibilidade, como possibilitação própria da 

ultrapassagem. O desocultamento do ser já é a abertura do e para o poder-ser.  

 

Como possibilidade, mundo não “é” ente algum, mas aquilo a 

partir do qual o estar-aí se dá a entender, perante que ente e 

como frente a este ele se pode comportar. Que o estar-aí “se” 

dá a entender a partir do “seu” mundo significa então que, 

neste emergir a partir do mundo, o estar-aí se temporaliza com 

um si-mesmo, isto é, como um ente que está entregue a si 

mesmo para ser. No ser deste ente está em jogo o seu poder-

ser. O estar-aí é de tal modo que existe por mor de si. 96 

 

É sendo lá, suspenso no nada, que se pode constituir a existencialidade no ser-

no-mundo. Ao invés de jogar com as im-posições da totalidade do dever-ser, melhor 

jogá-lo no abismo, no buraco negro, com-pondo e re-compondo este universo com as 

estrelas, que como nós, já mortas, ainda vivem, pois seja lá quantos milhões de anos 

tenha o universo, seja lá o que quer que se conte, tudo isto é equacionado com o agora. 

Apenas a sintática, a História e o relógio discordam. 

 

                                                 
96 Idem. A Essência do Fundamento, p. 85. 
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Abissalmente distante de uma mística encontra-se este com-ponente com-

positor. É apenas o mistério da profundidade ilimitada do ser, o rio heraclitiano que 

nunca é aqui, mas é sempre agora. É, na verdade, o cúmulo da existência, que pulsa no 

sempre agora, lançado na temporalidade, no passado originário e no futuro possível. E 

nós mesmos poderemos, então, continuar, em enxurrada, nossa viagem, com-pondo com 

o mundo, já que o poder-ser se experiencia como poder-ser-no-mundo. 

 

 

4.1  O in-fundamento do absoluto 

 

Em virtude do poder-ser se constituir enquanto existência, como modo de 

compreensão do ser, seu fundamento não poderia ser outro, senão o próprio movimento 

do fundar do próprio ser. Porém, ele é a possibilidade mesma deste fundar, o terreno de 

abertura para a liberdade do fundamento. 

 

Se já ficou esclarecida a necessidade do fundamento, é aqui que se poderá 

aproximar das possibilidades ontológicas da posição do ser e da im-posição do dever-ser 

e de suas questões. Sobre, sob ou entre o que, então, pode repousar a existência, ou, 

mais radicalmente ainda, a co-existência, para que não se totalize uma sobrevivência 

estagnada diante da esfinge? 

 

O fundamentar, como comprovação, refere-se, sempre, ao possível, pois é 

conjugada originariamente com os outros dois modos de fundar, a projeção no mundo 

(instituir) e a ocupação pelo ente (alicerçar).  

 

É justamente neste ponto que esbarra o princípio da razão tradicionalmente 

tratado, vez que o fundamento não pode ser tomado como princípio, menos ainda como 

princípio basilar de outros princípios. Isto suprimiria toda possibilidade de 

questionamento. Depara-se com a in-essência (Unwesen) do fundamento, justamente 

porque este emerge da liberdade finita. “A liberdade é o fundamento do fundamento” e, 

portanto, ela é a “unidade fundante da dispersão transcendental do fundar.” 97 

 
                                                 
97 Ibidem, p. 123. 
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Sendo, assim, o fundamento do fundamento, a liberdade surge como in-

fundamento (Ab-grund), é o abismo que coloca o Dasein como poder-ser, diante de 

possibilidades que se apresentam à finitude de suas escolhas. É somente na 

ultrapassagem de si mesmo que o Dasein pode compreender-se como abismo, a partir 

de sua elevação 98. Quanto mais profunda for esta compreensão, este in-fundamento 

fundante, quanto mais enraizado nesta abissalidade estiver o Dasein, tanto mais 

próximo de si mesmo e do outro estará, inclusive possibilitando o encontro de si mesmo 

no âmbito da ação, sendo, entretanto, que a “contra-essência do fundamento só é, pois, 

‘superada’ no existir fáctico, mas jamais se elimina.” 99 Porém, a própria liberdade é 

impotente diante das possibilidades e de sua finitude. É finita, no entanto e, talvez, por 

conseguinte, ilimitada.  

 

O ser se autofunda, finalmente, enquanto poder-ser. E só na liberdade do in-

fundamento que pode se lançar além. Só enquanto possibilidade pode se projetar e 

antecipar seu não-ser, experienciá-lo e compreendê-lo na dis-posição da angústia e, 

assim também, ser-para-a-morte, a experimentar o nada que é (ser) a partir do tudo que 

é (ente), bem como ao contrário, na completa estranheza, inclusive de si mesmo. Neste 

fenômeno está demonstrada a cura, o anteceder-se-a-si-mesma-no-já-ser-em..., 

enquanto-ser-junto-a 100, o que Heidegger denominou como sendo o próprio ser do 

Dasein.  

 

Desse modo, é urgente a tarefa de se colocar a presença como 

um todo em sua posição prévia. Isto significa, porém: 

desenvolver, ao menos uma vez, a questão do poder-ser deste 

ente como um todo. Na presença, enquanto ela é, sempre se 

acha algo pendente, que ela pode ser e será. A esse pendente 

pertence o próprio “fim”. O “fim” do ser-no-mundo é a morte. 

Esse fim, que pertence ao poder-ser, isto é, à existência, limita 

e determina a totalidade cada vez possível da presença. Mas o 

estar-no-fim da presença na morte e, com isso, o ser desse ente 

como um todo, só poderá ser introduzido, de modo 

fenomenalmente adequado, na discussão da possibilidade de 

seu possível ser todo, caso se tenha conquistado um conceito 

                                                 
98 Ibidem, p. 125. 
99 Ibidem, p. 125. 
100 Idem. Ser e Tempo, p 264. 
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ontológico suficiente, ou seja, existencial da morte. De acordo 

com o modo de ser da presença, a morte só é num ser-para-a-

morte existenciário. A estrutura existencial desse ser evidencia-

se na constituição ontológica de seu poder-ser todo. 101 

 

Assim, o in-fundamento do ser, enquanto possibilidade, o poder-ser, é que 

permite à existência seu autofundar e a compreensão do ser, permite ao Dasein estar no 

mundo e escolher ou não vir-a-si, tornar-se ser-si-mesmo próprio ou impróprio, 

recolhido ou não na ocupação com as coisas dadas e na preocupação com os outros, mas 

sempre constituindo sua possibilidade. 

 

A presença é sempre sua possibilidade. Ela não “tem” a 

possibilidade apenas como uma propriedade simplesmente 

dada. E porque a presença é sempre essencialmente sua 

possibilidade ela pode, em seu ser, isto é, sendo, “escolher-se”, 

ganhar-se ou perder-se ou ainda nunca ganhar-se ou só ganhar-

se “aparentemente”. A presença só pode perder-se ou ainda não 

ter ganho porque, segundo seu modo de ser, ela é uma 

possibilidade própria, ou seja, é chamada a apropriar-se de si 

mesma. Os dois modos de ser propriedade e impropriedade – 

ambos os termos foram escolhidos em seu sentido 

rigorosamente literal – fundam-se em a presença determinar-se 

pelo caráter de ser sempre minha.102 

 

É esta possibilidade do Dasein, de ser para-si e por-mor-de-si, que determina sua 

existência enquanto possibilidade mais própria e que permite, inclusive, a “escolha” do 

dever-ser como modo de ser de-limitante, ou seja, permite ao dever-ser sua própria 

possibilidade, a engendrar, no entanto, o fechamento no autoesquecimento do seu 

próprio ser, ocupado e totalizado pelo ente. O Dasein tem a possibilidade de antecipação 

e de, assim, se colocar além do ente, como transcendência, e no ente, como limite da 

facticidade. 

 

A relação que se estabelece, pois, entre o in-fundamento e o poder-ser é a de um 

co-pertencimento originário, mediante o qual se tornam com-possibilidades, com-

                                                 
101 Ibidem, p. 306. 
102 Ibidem, p. 86 
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posições, em que um possibilita o outro no cerne do acontecimento fundamental e 

fundamentante. 

 

A questão co-pertencente ao in-fundamento, o absoluto, não foi diretamente 

tratada por Heidegger, a não ser quando se reportou a Hegel. Tal questão não se 

coaduna, aqui, com o sentido hegeliano, vez que este se direciona à vontade do espírito 

na unidade do Ego, tomando a consciência absoluta como certeza racional. O próprio 

Dasein se apresenta, em Hegel, enquanto certeza, pois a consciência “sabe que seu ser-

aí, como tal, é a pura certeza de si mesma: o elemento objetivo, para o qual se traslada 

enquanto operante, não é outra coisa que o puro saber do Si sobre si mesmo” 103. 

 

Apesar da unidade do Eu em que Hegel concebe a relação sujeito-objeto e do 

seu esforço em direção à profundeza na sua lógica da existência, não há aqui a 

possibilidade da ultrapassagem, já que o absoluto hegeliano encontra-se no âmbito da 

certeza e da verdade desta certeza, a poder superar apenas a diferença entre dois entes, a 

configurar o Não entre o ente e outro ente, ou seja, uma diferença ôntica; e não 

ontológica. 

 

O ser, desse modo, permanece ainda oculto, a não possibilitar sequer a 

revelabilidade do próprio ente, como verdade ôntica. Não obstante, esta verdade é 

acolhida como o absoluto, enquanto que se refere a e é referida pelo tudo. Dessa forma 

não se pode tocar o in-fundamento que reside na diferença ontológica. Para Heidegger, a 

metafísica hegeliana é o início do acabamento da própria metafísica, o crepúsculo da 

verdade dos entes. “No crepúsculo, tudo, isto é, o ente na totalidade da verdade da 

metafísica, encaminha-se para o fim” 104. 

 

Para Hegel o objeto do pensamento é o ser sob o ponto de vista 

do caráter de pensado do ente, no pensamento absoluto e 

enquanto tal. Para nós o objeto do pensamento é o mesmo, 

portanto o ser, mas o ser sob o ponto de vista de sua diferença 

com o ente. Expresso com mais rigor: Para Hegel o objeto do 

pensamento é o pensamento absoluto como conceito absoluto. 

                                                 
103 HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich. Fenomenologia do Espírito, p. 533. 
104 HEIDEGGER, Martin.  Ensaios e Conferências, p. 63. 



70 
 

Para nós o objeto do pensamento, designado provisoriamente, é 

a diferença enquanto diferença.105 

 

Portanto, é esta absolutização do tudo da metafísica que impossibilita sua 

própria possibilidade, no asseguramento de uma aparente realidade. Quando se toma 

essa totalidade dos entes pelo absoluto, elimina-se a possibilidade de sua ultrapassagem, 

do desocultamento do ser em geral (nada). Na busca da in-finitude, a metafísica já 

esbarrou em seu limite e seu acabamento configura um movimento de implosão. O ser 

absoluto de Hegel não passa, assim, do ente na sua totalidade, inviabilizando a 

ultrapassagem ao possível e fixando o ser no âmbito de um dever-ser. Por esta razão é 

que constitui o início do acabamento da metafísica. 

  

No âmbito próprio do dever-ser, passa-se por um problema semelhante, haja 

vista que é o próprio tudo em seu desespero absolutizador. Não se pode olvidar que o 

pensamento tradicional ocidental, em boa medida, é o pensamento de fundação da 

ordem, da pólis até a urbe.A busca pelo ser, nesta tradição, é o eco da busca pelo dever-

ser, é a história da ontificação, é a narrativa épica do mesmo para eliminar a diferença 

ontológica. E é certo que se faz necessária uma ginástica mental para solver o problema 

de fundação de uma ordem tal. É esta conexão entre o pensamento e a ação que levou 

Hannah Arendt à seguinte constatação: 

 

A ideia realmente revolucionária de Hegel era que o antigo 

absoluto dos filósofos se revelava no mundo dos assuntos 

humanos, ou seja, precisamente naquele campo das 

experiências humanas que os filósofos tinham sido unânimes 

em rejeitar como fonte ou origem de critérios absolutos. 106 

 

Houve, portanto, uma inversão de sentido da ação ao pensamento, pois o 

estabelecimento de um novo início, a partir das revoluções do século XVIII, trouxe de 

imediato o problema da fundação e do absoluto, ou melhor, da falta de um absoluto para 

substituir Deus, a incorrer na necessidade de um pensamento não mais fundador, mas 

re-fundador, capaz de devolver à prática o seu absoluto. Assim, como em Hegel o ser é 

                                                 
105 Idem. Identidade e Diferença, p. 57. 
106 ARENDT, Hannah. Sobre a Revolução, p.83. 
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ocupado pelo dever-ser, o absoluto também é ocupado pelo tudo. Apenas a ontificação é 

absoluta.  

 

Não obstante, o que se quer colocar aqui não é a impossibilidade de um 

absoluto, mas, ao contrário, é a possibilidade de ultrapassagem de e para um absoluto 

autêntico, a qual tem seu movimento próprio na própria desabsolutização, no mergulho 

em seu abismo, obtendo na descoberta de sua finitude, sua ilimitação e, neste sentido, o 

ab-soluto, o que é em-si e por-si, com-poria com o abismo, o seu in-fundamento.  

 

É pronunciado o simples paradoxo de que nada pode ser completo sem que haja 

a falta. Nem o nada pode ser completo, ainda que seja a falta total, pois lhe falta algo, o 

que na unidade chamamos de tudo.  

 

A possibilidade da presença ser-toda contradiz, 

manifestamente, a cura que, de acordo com o seu sentido 

ontológico, constitui a totalidade do todo estrutural da 

presença. Entretanto, o momento primordial da cura, o 

“anteceder-a-si-mesma”, significa que a presença existe, cada 

vez, em virtude de si mesma. “Enquanto ela é” e até o seu fim, 

a presença relaciona-se com o seu poder-ser. Mesmo que, ainda 

existindo, nada mais possua “diante de si’ e “feche para 

balanço”, o “anteceder-a-si-mesma” ainda determina o seu ser. 

(...) Contudo, esse momento estrutural da cura diz, sem 

ambiguidades, que, na presença, há sempre ainda algo 

pendente, que ainda não se tornou “real”, como um poder-ser 

de si mesma. Na essência da constituição fundamental da 

presença reside, portanto, uma insistente inconclusão. A não-

totalidade significa uma pendência no poder-ser. 107 

 

Não, a solução não seria esquecer e apagar o teto da Capela Sistina, dar a noção 

de absoluto que este tudo não possui. A maior expressão do talvez e do quase, que 

Michelangelo nos legou, instintivamente nos comove e nos recoloca na posição ingrata 

e privilegiada de nossas próprias possibilidades. 

 

                                                 
107 HEIDEGGER, Martin. Ser e Tempo, p. 309-10. 
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No afresco mais conhecido a que se refere, chamado em diferentes línguas de A 

Criação de Adão, A Criação do Homem, ou mesmo, A Criação da Vida, o fracasso é a 

obra-prima de Deus, o Imago Dei anuncia a representação que não mais tocará o 

representado, ainda que se inverta a ordem. E novamente a criação mais perfeita é a 

mais imperfeita, pois o absoluto somente pode se superar se fragmentando, anunciando 

seu próprio fim, mas podendo se tornar ilimitado na abertura de suas próprias 

possibilidades. 

 

O nada representado no quase, no entre, logo toma seu lugar na completude, no 

entorno, o insuperável. Como tão pouco pode ser tanto? A questão não é tudo tocar o 

absoluto, mas tocar o nada e neste não-toque intuir e revelar o que tão só poderia ser o 

absoluto.  

 

A linguagem é a fratura neste não-ser absoluto, sua realização do quase 

demonstra a imperfeição perfeita, a maldição de Pandora, em que se espera o retorno 

positivo, na tentativa de se constituir o ser absoluto. Mas a cisão não poderá mais ser 

desapercebida. A linguagem somente pode nos conduzir ao vão, na medida em que ela 

própria é este rabisco dentro do nada. No tempo, o retorno não subtrai, ele adiciona. 

Somente o silêncio aterrador e brutal, capaz de calar todos os desejos, prenunciado na 

mesma proporção do desejo do verbo pronunciado, poderia re-tirar a aparência. 

Somente a decomposição e a destruição podem cumprir a sina da natureza que anuncia 

seu fim, sendo sua maior composição e criação. 

 

Não há salvação possível fora da imitação do silêncio. Mas 

nossa loquacidade é pré-natal. Raça de tagarelas, de 

espermatozoides verbosos, estamos quimicamente ligados à 

Palavra.108 

 

Não nos é possível o ser absoluto, pois habitamos na fissura, no risco que nunca 

dará conta de preencher a página toda, mas que, entretanto, lhe deu a qualidade de 

página. Porém nos cabe perceber o intervalo, intercalar, ser e não-ser no instante, onde e 

quando podemos sentir na carne o rasgo cósmico. Na obra de Michelangelo o entre se 

                                                 
108 CIORAN, Emil. Silogismos da Amargura, p. 19. 
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torna entorno e o entorno se torna entre. É o que se completa engendrando a própria 

falta. O absoluto infinito, porém limitado, se torna finito, mas ilimitado. O fundamento 

é o abismo. 

 

A linguagem, primordialmente, se apresenta como linguagem criativa e 

normativa diante da própria existência, de tal forma que não se pode saber se Deus 

pronunciou ou se foi pronunciado, se o ser é o imperativo criador da linguagem ou se é 

esta o imperativo criador daquele. Têm a mesma medida, são em um mesmo lance. A 

linguagem se nos apresenta o tempo. E logo que se pronuncia o princípio, se pronuncia 

o fim. Assim, a linguagem é simultaneamente arte e ordem, a expansão e a restrição. A 

arte engendra o ilimitado e a ordem, o de-limitado. Expande-se ao criar o outro, porém 

restringe-se ao dividir o mesmo. É um grito receoso do não-ser absoluto, que no mínimo 

instante da eternidade murmurou: Seja! 

 

O logos heraclitiano homologa sabiamente que tudo é um. E o tudo não coincide 

com o absoluto, é somente a rachadura contida no zero que, assim, também surge e é 

definido. Como queira, o fogo, o sopro. Querendo ou não, o intervalo possui tanto a ver 

com a existência quanto as próprias notas musicais, bem como o verso que interrompe a 

palavra tão naturalmente para transbordar no nada. Heráclito bem sabia da passagem, 

onde a ação decorre do logos sem que este seja sujeito, mas que no mesmo sopro seja o 

uno. O um já é forma, aparência, que estará sempre contida no zero. Neste sentido, o 

tudo é sempre menor que o nada. Se assim o é, nada pode ser maior que o nada. E tudo 

será sempre um, independentemente da multiplicidade das formas que assuma. O nada 

só pode ser em função do tudo, da faísca, do sopro. Uma página em branco, dentro de 

seu microcosmo, não é, ela apenas se torna uma página a partir de um rabisco, que se 

torna tudo. E todo o demais que se cria e se ordena a partir daí continua sendo o tudo, o 

um contido no zero. 

 

O absoluto é o que se cria absoluto, é de e para si, a plenitude que se faz plena 

quando cria sua própria falta, quando se fragmenta para a ilimitação de suas 

possibilidades, inclusive de que o um se contenha e se contente no próprio um. Portanto, 

o absoluto com-põe com a existência, já que em seu próprio ser é sempre possibilidade 

lançada no seu autofundar, na transcendência de um figo-flor. 
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Não poderia ser com mais beleza a forma com que Heidegger termina seu 

pensamento sobre o fundamento: 

 

E assim o homem, enquanto transcendência existente 

sobrepujante de possibilidades, é um ser da lonjura. Só 

mediante distâncias primordiais, que na sua transcendência ele 

para si estabelece em relação a todo o ente, é que nele floresce 

a verdadeira proximidade às coisas. E somente o poder-ouvir 

na lonjura é que amadurece para o estar-aí enquanto si-mesmo 

o despertar da resposta da co-existência, no ser-com, com o 

qual pode sacrificar a egoidade a fim de se conquistar como 

autêntico si-mesmo.109 

 

Por fim, na tentativa de alguma possível resposta às perguntas feitas, o absoluto 

tem seu fundar no excesso do nada, na privação do tudo e na comprovação da verdade 

ontológica, pela qual se desvela o nada e se revela o tudo, no in-fundamento.  O in-

fundamento e o absoluto são, pois, necessários na medida da ultrapassagem e somente 

aí pode repousar a existência autêntica e, por conseguinte, a co-existência, para que o 

ser humano não se atenha apenas à privação de sua sobrevivência e possa se abrir às 

possibilidades de experiência do seu próprio ser-si-mesmo. 

 

 

4.2  A transcendência 

 

Toda ênfase é capaz de cantar um hino. A voz nua e livre do poeta nem sempre 

foge das redes dos apanhadores de borboletas. Ao vento, a beleza é abertura, é o quase 

intransponível, a estável instabilidade, um working in progress sagrado. Mas não é este 

que atinge o útero do profano e o fecunda, não é essa metafísica metafórica 

extremamente física, que querem os homens de ciência e os homens de ação, sacerdotes 

e guerreiros de todos os gêneros, épocas e lugares, tampouco o peso dos que calam, dos 

amorfos. Não, eles querem a beleza alfinetada e enquadrada na parede, para que todos 

possam vê-la. Que paradoxo! Mas apenas aparente, pois é a sua apropriação útil, como a 

manutenção, nas indevidas proporções, do corpo-símbolo de Lênin.  

                                                 
109 Ibidem, p. 127. 
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A obra sagrada e a obra humana se tornam obra divina humana, do ser superior 

do homem, o inacessível artístico, poético, é transfigurado em acesso normativo. Podem 

dizer que a cor-borboleta e a forma-borboleta estão justamente ali espetadas e 

acessíveis, mas isso não poderia estar mais equivocado. Seria como retirar apenas um 

girassol de uma tela de Van Gogh e colocá-lo sobre um fundo opaco. A borboleta, cor e 

forma, se realiza tingindo e sendo tingida por todas as cores e formas de seu caminho. 

 

A arte não é a origem, mas é sempre original, originária, ela foge da violência 

bélica do bem e do mal, mas reafirma constantemente a luta primeva de cores e formas, 

do existir da matéria e da troca de energia, ela confronta o caminho dado, a rua 

pavimentada, para abrir atalhos, para criar e recriar caminhos, tocar o que não é e o que 

não deve ser. Não existe uma cor sem as outras, nem uma forma sem as outras. Apenas 

à arte poderia caber a aspiração monocromática, o supremo de Maliévitch, com todas as 

cores e formas conjugadas. Entretanto, os caçadores de borboleta sempre tentarão impor 

sua cor única e totalizante, mas subtraindo a conjugação, a bela luta travada entre a 

borboleta e o céu, como que passando uma mão de tinta no teto da Capela Sistina, a 

inventar, assim, o bem e o mal, o justo e o injusto, prestando reverências à parede: “Eis 

a borboleta”. 

 

A partir daí, deuses e demônios, heróis e monstros, sairão de suas condições de 

livres criações da incompletude do ser, da brecha poética, para serem subservientes 

criadores justamente da pretensa completude de um dever-ser qualquer, para viverem 

entre nós com o olhar vigilante, dirigido por seus novos amos. O sagrado ilimitado é 

convertido em divino de-limitado. Julgar, então, se faz necessário e, logo também, 

hierarquizar e classificar. 

 

O moral, o religioso e o jurídico são os matizes de um corpo que se ocupa em 

assegurar certa organização, certa ordem, mas também em garantir a produção do certo 

e o privilégio dos sacerdotes e guerreiros, permanentemente atualizado em ritos 

específicos e variados no tempo e no espaço, ainda que trate de garantir, também, um 

mínimo substancial ao menos para a maioria. Assim, esta amálgama normativa é o que 

mantém o grupo enquanto grupo dentro de uma bolha que é totalizada em uma cor e 

uma forma só, mas também ordena internamente, tentando ocultar o conflito cromático 
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e sobrepondo cor sobre cor. Dessa forma, o direito, ao contrário do que geralmente se 

pensa, se refere não só à justiça e à regulação, mas também, e principalmente, à 

injustiça e à transgressão. As referências são distintas, vez que a primeira é o olhar para 

a parede e a segunda é o olhar para o céu, a borboleta que aparentemente se ajusta à 

borboleta, mas que lhe rouba o próprio devir-borboleta. 

 

Os acessos normativos represam a linguagem poética, artística, a retirar toda 

fluidez, todo caminho espontâneo, ocorre um represar linguístico. Nesta represa fica 

imerso todo o grupo, o que implica uma dupla dificuldade: aos que estão fora em 

mergulhar e aos que estão dentro em subir à tona. E uma dificuldade ainda maior, 

perceber a represa e o curso do rio.  

 

Se a lei é tão sujeita a mudanças como um camaleão, e tão 

ampla quanto a própria vida, seu conjunto está, obviamente, 

além da competência de qualquer indivíduo, ou mesmo de 

qualquer profissão. É necessário que haja muitos especialistas 

para estudá-la, compreendê-la e aplicá-la. Esses especialistas 

dividem-se em dois grandes grupos: os que se preocupam com 

a lei enquanto relacionada ao comportamento, e os que 

estudam os aspectos intelectuais e filosóficos da lei. Os 

primeiros são os advogados, juízes, policiais e legisladores; os 

segundos, são os estudiosos de jurisprudência, da história da 

arte e do governo, e os antropologistas que se concentraram no 

estudo das maneiras pelas quais os diversos povos, através do 

mundo, resolvem suas disputas e mantêm, ao menos, um pouco 

de ordem política.110   

 

Os acessos normativos, a ordem, em especial o direito, são analisados por 

diferentes perspectivas e suas interpretações são sempre controvertidas, mas estas 

controvérsias tendem a não ultrapassar os muros da chamada civilização ocidental, 

ainda que haja um grande esforço por parte dos antropólogos. Não é incomum entre os 

juristas definições de direito extremamente restritivas. Não obstante, tanto antropólogos 

quanto juristas estão imersos em sua represa. Quando a verdade invade o panthéon, ela 

se torna a divindade a ser seguida, a verdade unicolor, ela também é manipulada e 

                                                 
110 BOHANNAN, Paul. Antropologia e a Lei, pp. 165-166. 
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retocada pelo novo sacerdócio e pelos novos guerreiros. Na modernidade, os cientistas 

são estes sacerdotes incumbidos de trazer a verdade, em nome da razão, pela qual todo 

o corpo social deverá ser pautado, não sem a fixação da camada de guerreiros, agora 

divididos entre os três poderes do Estado Democrático de Direito. 

 

A interpretação científica, a criação da verdade normativa, do dever-ser, 

também se realiza, internamente e externamente, em padrões de dominação que 

perpassam todo o grupo, sendo a jurisdição a amplitude de sua voz. A originalidade 

poética transgride eventualmente essa divindade, desafina o coro, retira a borboleta do 

enquadramento e a ressuscita, devolvendo-a ao seu vôo, com a esperança de que os 

caçadores não consigam recapturá-la. Talvez isso não seja mais possível e talvez nunca 

tenha sido. 

 

A função de manutenção da ordem simbólica que é assegurada 

pela contribuição do campo jurídico é – como a função de 

reprodução do próprio campo jurídico, das suas divisões e das 

suas hierarquias, e do princípio de visão e de divisão que está 

no seu fundamento – produto de inúmeras acções que não têm 

como fim a realização desta função e que podem mesmo 

inspirar-se em intenções opostas, como os trabalhos 

subversivos das vanguardas, os quais contribuem, 

definitivamente, para determinar a adaptação do direito e do 

campo jurídico ao novo estado das relações sociais e para 

garantir assim a legitimação da forma estabelecida dessas 

relações.111 

 

Novamente a borboleta é capturada em pleno vôo, a própria subversão alimenta 

a regulação. A categoria do justo é realizada nesta luta, no ajuste de todas as forças. 

Como diz Rouland, “o direito tem histórias” 112 e estas histórias são feitas de confronto 

e destes ajustes que, no mais das vezes, resultam em injustiças. A compreensão do outro 

vai de encontro a um conhecimento útil e calculado. O universo das regras não é o da 

conjunção das diferenças em paz ordenada, os caçadores de borboletas são 

competitivos, guerreiam pela verdade, as convicções convenientes levam a uma 

                                                 
111 BOURDIEU, Pierre. O Poder Simbólico, p. 254.  
112 ROULAND, Norbert. Nos Confins do Direito, p. 92. 
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permanente guerra entre o bem e o mal, que se estrutura em guerra entre os bens, o mal 

é sempre o outro. 

 

É justamente a regra que permite que seja feita violência à 

violência e que uma outra dominação possa dobrar aqueles que 

dominam. Em si mesmas as regras são vazias, violentas, não 

finalizadas; elas são feitas para servir a isto ou àquilo; elas 

podem ser burladas ao sabor da vontade de uns ou de outros. O 

grande jogo da história será de quem se apoderar das regras, de 

quem tomar o lugar daqueles que a utilizam, de quem se 

disfarçar para pervertê-las, utilizá-las ao inverso e voltá-las 

contra aqueles que as tinham imposto; de quem, se 

introduzindo no aparelho complexo, o fizer funcionar de tal 

modo que os dominadores encontrar-se-ão dominados por suas 

próprias regras.113 

 

Para Foucault, a questão de interpretação, pode-se dizer, é a criação do outro, é 

se apoderar desses sistemas de regras e dar-lhes um novo sentido, é emergir o diferente 

colocado por uma nova vontade. “O sentido histórico, tal como Nietzsche o entende, 

sabe que é perspectivo, e não recusa o sistema de sua própria injustiça.” 114 Este 

perspectivismo não ocorre como um relativismo onde as diferenças restam 

salvaguardadas cada qual no espaço que lhe era anteriormente dado. Ao contrário, todos 

se mancham, ninguém sai incólume, sem o medo hipócrita dos que não querem ser 

sujados ou dos que não querem sujar, é mergulhar na palheta do sagrado, misturando 

todas as cores e criando tantas outras. Para Nietzsche, “as leis não revelam o que um 

povo é, mas o que lhe parece estranho, estrangeiro, singular, extraordinário”.115 

 

A lei revela violentamente quem é o outro, aquele e aquilo que não podem ser 

admitidos, ou melhor, aquilo que não deve ser. O perigo do poeta, da pintura da 

borboleta, é revelado. Sempre haverá a batalha entre a regulação e a transgressão. A 

dificuldade e a grande questão estão não somente em observar o espaço de-limitado do 

ser e do dever-ser nos diferentes grupos, mas também em entender a construção desses 

espaços, como o ser foi apropriado e dividido para o estabelecimento de um dever-ser 

                                                 
113 FOUCAULT, Michel. Microfísica do Poder, pp. 25-26 
114 Ibidem, p. 30. 
115 NIETZSCHE, Friedrich. A Gaia Ciência, p. 86. 
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primeiramente manipulado pelos primeiros empregados, os sacerdotes e os guerreiros. 

Assim, entendendo como a borboleta foi alfinetada e colocada num quadro, como a 

represa foi construída estancando o curso do rio, aí poderemos anunciar um poder-ser, o 

fundamento da própria existência. O canto do poeta, as borboletas e o rio continuarão 

realizando sua obra eternamente inacabada e, por isso, ilimitada. 

 

O ser humano se encontra na ingrata e privilegiada posição de seu devir. Está 

diante da possibilidade do controle de si, simultaneamente, da possibilidade do 

descontrole total, tenta manter o ilimitado outro na finitude do mesmo. A linguagem que 

ordena é a mesma que desordena, já sendo outra. É a contenção de energia que 

possibilita a explosão.  

 

A linguagem é o que é e o que não-é e, dessa forma, se multiplica em um, cria e 

determina dois novos modos de ser, o dever-ser e o poder-ser. No primeiro, ocorre uma 

interpretação restritiva da linguagem e, portanto, do ser, multiplicando-se a ordem e a 

verdade normativa, ou seja, a obediência. No segundo, há uma interpretação expansiva 

da linguagem e multiplica-se a criação e a verdade criativa, ou seja, a transgressão. No 

plano do dever-ser a ordem é uma criação e no plano do poder-ser, a criação é uma 

ordem, enquanto abertura para as possibilidades. 

 

O tempo delineia as aparências, define as margens e apresenta o outro ao 

mesmo. O dever-ser, a criação da ordem, é a tentativa da manutenção da ordem, a 

narrativa do mesmo. O poder-ser, a ordem da criação, é a busca constante da criação, a 

narrativa do outro. Ambas narrativas são as mesmas sendo outras, constituem o 

engajamento com o mundo circundante, sendo que a linguagem normativa tenta adestrá-

lo e revesti-lo em sua gramática, enquanto que a linguagem criativa busca provocá-lo e 

desnudá-lo em sua poesia. 

 

Todo parecer é imperfeito: oculta o ser; é a partir dele que se 

constroem um querer-ser e um dever-ser, o que já é um desvio 

do sentido. Somente o parecer, enquanto o que pode ser – a 

possibilidade -, é, vivível. 

Dito isso, o parecer constitui, apesar de tudo, nossa condição 

humana. É ele então manejável, perfectível? E, no final das 
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contas, esta veladura de fumaça pode dissipar-se um pouco e 

entreabrir-se sobre a vida ou a morte – que importa?116 

 

A ordem em suas várias proporções pretende conservar o mesmo, o tudo 

limitado, revelando o outro com sua violência, o nada não é bem-vindo. A arte busca, 

então, a completude do quase, o excesso capaz de mostrar a possibilidade, a real falta de 

limites. A própria ordem e a própria arte, o próprio dever-ser e o próprio poder-ser, se 

multiplicam. A linguagem-ser é um fractal no desespero do absoluto que ela própria 

estilhaçou, é o próprio mito, que é e não-é, cortando apenas fisicamente o cordão 

umbilical. Cada corpo é um fractal e nunca e sempre, como condição de sua existência, 

poderão atingir o absoluto, a cada momento é um absoluto em si mesmo, a ele pertence. 

A ordem cria e a criação ordena. Toda com-posição é uma decomposição e toda 

decomposição é uma com-posição. A própria vida é na exata medida a grande 

(de)composição, o que foi lançado com a força exaurível de cada coisa, do mínimo-

máximo ao máximo-mínimo. 

 

 A linguagem híbrida lançada contorna e forma, faz surgir, porém faz surgir em 

sua medida, libera para o ser, mas também prende no ser, ocorre um estabelecimento 

provisório, que poderá ser todo reestruturado em um novo lance, pois como fractal, se o 

todo é tingido, todos fragmentos também o são, e se se mudam os fragmentos, se muda 

o todo, a linguagem-ser reestabelece. A cada vez que a arte exceder e, assim, derrubar os 

limites aparentes da ordem, uma nova ordem se reestrutura em fronteiras mais largas, 

sem jamais superar o quase e o talvez. Assim, o fundamento é o trabalho permanente da 

liberdade. 

 

A linguagem possibilita o lançar-se ao vento na busca de algum eco que seja, 

ainda que não mais a pronúncia pura do mesmo, mas a surpresa de ouvir-se no outro e 

descobrir o intervalo, este não-ser que já é e que faz reviver o mito do primórdio 

atemporal. Mas, a pergunta de Greimas – que importa? – ainda insiste em martelar o ser 

humano em sua condição ingrata e privilegiada. 

 

 

                                                 
116 GREIMAS, Algirdas Julien. Da Imperfeição, p. 19. 
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Assim como a orfandade é o âmbito do ser e do nada e o anonimato é do dever-

ser e do tudo. O âmbito condicional do e pelo poder-ser é a transcendência. A 

transcendência com-põe com a verdade e com a liberdade. Conforme, já anteriormente 

esclarecido, a transcendência quer dizer, em Heidegger, a ultrapassagem. É um 

movimento, a dobra do ente privilegiado sobre si mesmo, é a busca da verdade 

ontológica, o lançamento do projeto do poder-ser, que se suspende no nada e assim se 

autofunda em liberdade. 

 

No ser já está em jogo o próprio poder-ser e neste está em jogo aquele. Enquanto 

uma característica essencial do dever-ser, do tudo, é o vazio, o ser possui o caráter de 

abissalidade. Assim, a tarefa própria da transcendência é a superação das próprias 

condicionantes do ser e do dever-ser, ou seja, da orfandade e do anonimato. 

 

Primeiramente, a superação da orfandade requer admitir a falta. Admiti-la 

significa estar em contato com o questionar mais amplo e originário, sem que se ante-

ponha a res-posta, é ir de encontro ao nada. Supera-se, portanto a ausência de Deus. 

 

No mesmo salto, a superação do anonimato requer admitir a falha. A esfera dos 

assuntos humanos, da ação, não é recomendável o instituto de divindade, na tentativa de 

validação suprema e eterna do dever-ser, tampouco é recomendável o instituto de 

impessoalidade, onde há o total desencargo dos seres. Portanto, é razoável que o ser 

humano admita a falibilidade de seu modo de dever-ser e desista de tentar fundamentá-

lo sobre uma pretensa completude, a qual se mostra como uma pele fina entre o vazio e 

o nada. Ao Dasein se apresenta a possibilidade de recuperação de escolha, cuja 

consequência é a superação da ausência do sujeito homem:  

 

No momento em que a presença se perde no impessoal, já 

se decidiu pelo poder-ser mais próximo e fático da 

presença, ou seja, sobre as tarefas, regras, parâmetros, a 

premência e a envergadura do ser-no-mundo da ocupação 

e preocupação. O impessoal já sempre impediu para a 

presença a apreensão dessas possibilidades ontológicas.O 

impessoal encobre até mesmo o ter-se dispensado do 

encargo, de escolher explicitamente tais possibilidades. 
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Fica indeterminado quem “propriamente” escolhe. Essa 

escolha feita por ninguém, através da qual a presença se 

enreda na impropriedade só pode refazer-se quando a 

própria presença passa da perdição do impessoal para si 

mesma. Essa passagem, no entanto, deve possuir o modo 

de ser por cuja negligência a presença se perde na 

impropriedade. A passagem do impessoal, ou seja, a 

modificação existenciária do impessoalmente si mesmo 

para o ser-si-mesmo de maneira própria deve-cumprir-se 

como recuperação de uma escolha. Recuperar a escolha 

significa escolher essa escolha, decidir-se por um poder-

ser a partir de seu próprio si-mesmo. Apenas escolhendo 

a escolha é que a presença possibilita para si mesma o 

seu poder-ser próprio. 117 

 

A ordem, este tudo do dever-ser, é apenas o recipiente do vazio. A tarefa da arte, 

do poder-ser, é pois, realizar esta com-posição entre o vazio e o abismo, vez que, na 

verdade, eles conjugam do mesmo não-ser. O absoluto une o tudo ao nada, pelo 

movimento próprio do poder-ser. Apenas esta dupla superação poderá direcionar o ser 

ao seu caminho mais próprio, ao seu si-mesmo. A transcendência é a unidade em que se 

com-põe o três modos de fundar, é a liberdade para o fundamento e abertura para as 

possibilidades, inclusive a impossibilidade, no anteceder-se-a-si na finitude. 

 

Ao invés do ser humano se direcionar ao quase, ao ilimitado, àquela falta, 

procura soluções para sua finitude, mantendo-se na limitação, escolhe o asseguramento 

do dever-ser. Procura vencer a natureza, desfazer-se de sua imperfeição perfeita, tenta 

criar sua própria natureza e, dessa forma, cria sua própria imperfeição perfeita, que, 

paradoxalmente, poderá conduzir- lhe ao fim, como ocupação total do e pelo ente. Entre 

o chimpanzé e o chip, entre o macaco e a máquina, o ser humano já anuncia seu fim. E 

tentaremos novamente o retorno, mas a natureza talvez não nos concederá amparo, uma 

vez cumpridos seus desígnios ocultos da perfeição de sua imperfeição.  

 

 

                                                 
117 HEIDEGGER, Martin. Ser e Tempo, p. 346. 
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No plano da ação, o tudo, em sua narrativa do mesmo, busca encontrar o mesmo 

no outro, dispensando da verdade normativa, pela força, tudo que poderia apresentar o 

quase e o talvez, o risco da possibilidade. O século XX já demonstrou parte das 

consequências desta narrativa. A borboleta emoldurada aparentemente diminui os riscos 

e estabelece o tudo, a verdade, na tentativa do absoluto, mas sem possuir esta 

propriedade. O outro deverá se submeter ao mesmo e sobreviver na segurança do dever-

ser ou poderá se revoltar e viver o risco de seu poder-ser. As grandes Revoluções do 

século XVIII não trouxeram algo propriamente novo, mas diferente, na medida em que 

o comportamento humano, por vezes e após uma amostra significante, ganha certo grau 

de previsibilidade como o de cobaias em laboratório. Assim, definiram uma situação 

ainda presente, mas também diferente, salvaguardadas as distinções entre os casos 

americano e francês. É de se notar que o mesmo sempre carregará o outro e o outro, o 

mesmo, assim como a ordem é prenhe da criação e a criação, da ordem. Cioran, 

reportando-se à França, observa a força da segurança e do asseguramento: 

 

A maior crítica que se pode fazer a seu regime é a de ter 

arruinado a utopia, princípio de renovação das instituições e 

dos povos. A burguesia compreendeu a vantagem que podia 

tirar disso contra os adversários do status quo; o ‘milagre’ que 

a salva, que a preserva de uma destruição imediata, é 

precisamente o fracasso do outro lado, o espetáculo de uma 

grande ideia desfigurada, a decepção resultante disso e que, 

apoderando-se dos espíritos, os paralisa. Decepção 

verdadeiramente inesperada, apoio providencial do burguês, 

que dele vive e extrai a razão de sua segurança. As massas não 

se põem em movimento se só têm como opção males presentes 

e males futuros; resignadas aos que já sofrem, não têm nenhum 

interesse em arriscar-se a outros, desconhecidos, mas certos. As 

misérias previsíveis não excitam as imaginações, e não há 

revolução que tenha explodido em nome de um futuro sombrio 

ou de uma profecia amarga. Quem poderia adivinhar, no século 

passado, que a nova sociedade, por causa de seus vícios e 

iniquidades, iria permitir à antiga manter-se e até consolidar-se, 

e que o possível, tornado realidade, voaria em auxílio do 

liquidado?118  

                                                 
118 CIORAN, Emil. História e Utopia, p. 20. 
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A condição ôntica da imperfeição perfeita inunda, obviamente, a vita activa119 

do ser humano, influenciando em todas as suas atividades básicas, sendo, em geral, 

contaminada pela saída segura do dever-ser, a escolha pela impropriedade. Pela ordem 

secular, não restou a divindade que estabelecia, bem ou mal, o contato com o absoluto, 

portanto tenta-se elevar o tudo à categoria daquele, com suporte na verdade científica e 

na segurança do dever-ser. O dever-ser ganhou uma arma ainda maior, o medo do nada 

supera em muito o medo de Deus. 

 

Nenhuma transformação chega sem a escolta de um prenuncio. 

Como, no entanto, uma escolta pode aproximar-se sem que 

clareie o acontecimento do próprio, sem que a essência 

humana, num chamado e numa convocação, conheça o brilho 

dos olhos, isto é, olhe com profundidade e, nesse olhar, traga os 

mortais para o caminho de uma construção pensante, 

poética?120  

 

Porém, ainda que o tudo, a segurança, o dever-ser se esforcem para eliminar o 

nada, o risco, o poder-ser, isso não é possível, mesmo que se possa legá-los ao 

esquecimento, pois a completude se completa na incompletude, pois a imperfeição é 

perfeita. E porque o caminho da transcendência é a liberdade do fundamento, é o 

problema da verdade ontológica, a qual é desvelada por-mor-de-si e para-si na com-

posição do Dasein, em seu projeto suspenso no nada e lançado para suas possibilidades. 

A abertura que assim vamos ao encontro nunca poderá ser fechada por uma completude 

normativa. Talvez o excesso do excesso, o excesso do abuso, o excesso do vazio 

direcione esta humanidade exilada de si a um novo questionar. O poeta e a borboleta 

continuarão com-pondo o mundo, a assumir o que não pode ser alcançado, o si-mesmo, 

lançando-se já ao mistério, ao enigma, com-pondo suas próprias decomposições e 

possibilitando sua própria impossibilidade. 

 

 

 

 

                                                 
119 Cf. ARENDT, Hannah. A Condição Humana. 
120 HEIDEGGER, Martin. Ensaios e Conferências, p. 86. 
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CAPÍTULO V 

 

VERDADE E LIBERDADE 

 

 

O ENIGMA 

 

As pedras caminhavam pela estrada. Eis que 

uma forma obscura lhes barra o caminho. Elas se 

interrogam, a à sua experiência mais particular. 

Conheciam outras formas deambulantes, e o perigo de 

cada objeto em circulação na Terra. Aquele, todavia, em 

nada se assemelha às imagens trituradas pela 

experiência, prisioneiras do hábito ou domadas pelo 

instinto imemorial das pedras. As pedras detêm-se. No 

esforço de compreender, chegam a imobilizar-se de 

todo. E na contenção desse instante, fixam-se as pedras 

– para sempre – no chão, compondo montanhas 

colossais, ou simples e estupefatos e pobres seixos 

desgarrados. 

 

Mas a coisa sombria – desmesurada, por sua 

vez – aí está à maneira dos enigmas que zombam da 

tentativa de interpretação. É mal de enigmas não se 

decifrarem a si próprios. Carecem de argúcia alheia, que 

os liberte de sua confusão amaldiçoada. E repelem-na 

ao mesmo tempo, tal é a condição dos enigmas. Esse 

travou o avanço das pedras, rebanho desprevenido, e 

amanhã fixará por igual as árvores, enquanto não chega 

o dia dos ventos, e o dos pássaros, e o do ar pululante de 

insetos e vibrações, e o de toda vida, e o da mesma 

capacidade universal de se corresponder e se completar, 

que sobrevive à consciência. O enigma tende a paralisar 

o mundo.  

 

 

 

 



86 
 

Talvez que a enorme Coisa sofra na intimidade 

de suas fibras, mas não se compadece nem de si nem 

daqueles que reduz à congelada expectação.  

 

Ai! de que serve a inteligência – lastimam-se as 

pedras. Nós éramos inteligentes; contudo, pensar a 

ameaça não é removê-la; é criá-la. 

 

Ai! de que serve a sensibilidade – choram as 

pedras. Nós éramos sensíveis, e o dom de misericórdia 

se volta contra nós, quando contávamos aplicá-lo a 

espécies menos favorecidas. 

 

Anoitece, e o luar, modulado de dolentes 

canções que preexistem aos instrumentos de música, 

espalha no côncavo, já pleno de serras abruptas e de 

ignoradas jazidas, melancólica moleza. 

 

Mas a Coisa intercepetante não se resolve. 

Barra o caminho e medita, obscura. 

 

Carlos Drummond de Andrade 

 

 

As luzes se apagaram. A luz da razão não cumpriu o prometido, o brilho eterno e 

universal esvaneceu-se. A luz era chama, queimou e iluminou consumindo o que a 

sustentava, a metafísica encontrou seu sujeito; e se consumiram, fogo e lenha. A razão 

vestiu a indumentária divina, como se Prometeu tivesse retornado com o fogo proibido. 

 

Os órfãos novamente tentaram substituir os deuses no Olimpo, por uma criatura 

sem fogo, e a transgressão novamente impôs o seu preço, mas também deixou seu 

brilho na memória. As cinzas permanecem e, como Fênix, prometem um ressurgir ou, 

talvez, seja apenas a esperança de Pandora. 

 

O que são as Luzes? A questão que nos aparece como algo distante, já morto, 

mas que ainda nos surpreende e nos cativa, ainda reluz. Órfãos de Deus e órfãos de si, 

os “homens” não mais podem se socorrer a uma divisão externa de sua própria criação. 
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Nietzsche e Foucault decretaram o fim destas quimeras humanas. Ainda no calor recente 

da queimada, Nietzsche começa a revirar as cinzas. À sua genealogia importa o cinza, e 

não o límpido azul. As cinzas não mentem, são o documento do ocorrido, trazem os 

resquícios históricos, os disfarces, as lutas. 

 

A genealogia, como crítica do Ser Histórico, constitui um novo caminho para 

uma liberdade fugidia, não a partir da iluminação, da claridade do azul, das ideias 

universais e universalizantes, mas a partir das cinzas, onde os acontecimentos são 

inesperados, nos estilhaços de madeira ainda em brasa, onde poderia se passar batido, 

como se a história já não se fizesse mais presente. Foucault realiza uma genealogia do 

pensamento kantiano, uma genealogia das Luzes, faz a história do presente, mostra o 

que pode germinar de diferente no solo sob as cinzas, após o reluzente fogaréu. Do 

cinza genealógico vai direto ao encontro da luz transcendente, num embate 

fragmentário, onde as diferentes cartas são jogadas na mesa, mas talvez num jogo 

comum. 

 

Uma vez que, segundo Foucault, a filosofia moderna (séc. XIX e XX) seria 

aquela que, em grande medida, tenta responder a questão: Was ist Aufklärung?, a 

resposta kantiana, no vigor das chamas,  se coloca como uma novidade, trazendo um 

novo problema. Em certo sentido, Kant, neste breve texto, diferente de outros textos, 

realiza também uma história do presente, apresenta a questão filosófica da atualidade, a 

busca pela diferença, do presente em relação ao passado. Assim, Foucault percebe neste 

artigo o que chamou de “atitude de modernidade”, entendendo a modernidade “mais 

como uma atitude do que como um período da história” e a atitude como “um modo de 

relação que concerne à atualidade”, exemplificada em Baudelaire. É justamente este 

êthos filosófico que é capaz de possibilitar o jogo comum. 

 

As cartas são distintas, mas não haverá perdedores, pois o jogo é permanente e 

mutável, novos jogadores aparecem e apresentam suas cartas e a mesa sempre ganha, 

desde que haja esta disposição, esta atitude crítica reafirmada a cada distribuição de 

cartas. O projeto emancipatório é, assim, conjugado, porém assume novas formas a cada 

embaralhar nas relações do mundo e no desencadear do pensamento. 
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Ao invés da crítica transcendental com finalidade metafísica, ela seria 

arqueológica com finalidade genealógica, em busca de “fazer avançar para tão longe e 

tão amplamente quanto possível o trabalho infinito da liberdade” 121, reconhecendo seus 

limites, mas em busca de sua “ultrapassagem”, a realizar a prova histórico-prática destes 

limites. O êthos filosófico “como o nosso trabalho sobre nós mesmos como seres 

livres”122. 

 

Arendt e Camus, outrossim, parecem concordar que houve um desvio justamente 

nesta atitude de modernidade, no espírito revolucionário e na revolta, o que Arendt 

chamou de o tesouro perdido: 

 

Tudo isso e provavelmente muito mais veio a se perder quando 

o espírito da revolução – um novo espírito e o espírito de 

iniciar algo novo – não conseguiu encontrar a instituição que 

lhe seria apropriada. Não há nada que possa compensar essa 

falha ou impedir que ela se torne definitiva, a não ser a 

memória e a lembrança. 123 

 

Camus no enfrentamento da mesma questão também percebe o desvio da atitude 

liberadora, a negação da existência: 

 

A revolução sem honra, a revolução do cálculo, que, ao proferir 

o homem abstrato ao homem de carne e osso, nega a existência 

tantas vezes quanto necessário, coloca o ressentimento no lugar 

do amor. Tão logo a revolta, esquecida de suas origens 

generosas, deixa-se contaminar pelo ressentimento, ela nega a 

vida, correndo para a destruição, fazendo sublevar-se a turba 

zombeteira de pequenos rebeldes, embriões de escravos, que 

acabam se oferecendo hoje, em todos os mercados da Europa, a 

qualquer servidão. Ela não é mais revolta nem revolução, mas 

rancor e tirania.124 

 

 

                                                 
121 FOUCAULT, Michel. Ditos e Escritos – vol. II, .348. 
122 Ibidem, p.348 
123 ARENDT, Hannah. Sobre a Revolução, p. 349. 
124 CAMUS, Albert. O Homem Revoltado, p. 349. 
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É curioso que tanto Camus quanto Arendt terminam seus pensamentos em 

direção à poesia. Mais curioso ainda que ambos utilizem o mesmo poeta, a saber, René 

Char. Talvez seja o único caminho possível para filosofia, a qual tradicionalmente aliada 

à ordem, pode agora se voltar à arte no momento de de-cisão da sua meditação 

retrospectiva: 

 

Meditação própria, questionamento retrospectivo, voltado para 

a tradição, eis portanto o que deve abrir a possibilidade de uma 

decisão, que é preciso entender antes de tudo como de-cisão da 

metafísica. Certamente aqui a de-cisão decide 

terminantemente, mas é principalmente para liberar os 

possíveis, e com isso – tal é bem o propósito de Husserl – 

reconduzir à possibilidade originária da filosofia. 125  

 

Neste sentido, está-se em busca da possibilidade mesma do pensamento e de 

uma atitude liberadora, que não se acovarde diante do novo, mas, ao contrário, vá em 

direção a ele. Por isso a filosofia somente se verá diante de suas possibilidades em seu 

poetar-pensar e no trabalho cuidadoso sobre si mesma. Assim, também, na tranquilidade 

da angústia poderá se abrir para uma revolta e uma revolução na dobra do ente sobre si 

mesmo, uma vez que o deixar-ser do ente constitui um trabalho sobre nós mesmos e 

uma abertura para o pensamento, já sendo uma ultrapassagem, um afastar do 

nascimento divino do homem: 

 

A ek-sistência enraizada na verdade como liberdade é a ex-

posição ao caráter desvelado do ente como tal. Ainda 

incompreendida e nem mesmo carecendo de fundamentação 

essencial, a ek-sistência do homem historial começa naquele 

momento em que o primeiro pensador é tocado pelo 

desvelamento do ente e se pergunta o que é o ente. Nesta 

pergunta o ente é pela primeira vez experimentado em seu 

desvelamento.126  

 

No entanto, a liberdade, como ultrapassagem do poder-ser, não deve ser 

confundida com a liberdade da identidade primeira do homem. Nietzsche já anunciava 

                                                 
125 COURTINE, Jean-François. A Tragédia e o Tempo da História, p. 34.  
126 HEIDEGGER, Martin.  Sobre a Essência da Verdade, p. 162 
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em “que curiosa simplificação e falsificação vive o homem”127, existindo, ainda, 

aqueles que levantam a bandeira da liberdade, enquanto falsos “espíritos livres”: 

 

Em todos os países da Europa, e também na América, existe 

atualmente quem abuse desse nome, uma espécie bem limitada 

de espíritos, gente prisioneira e agrilhoada, que quer mais ou 

menos o oposto daquilo que está em nosso intento e nosso 

instinto – sem falar que, em relação aos novos filósofos que 

surgem, eles com certeza serão portas fechadas e janelas 

travadas. Em suma, e lamentavelmente, eles são niveladores, 

esses falsamente chamados ‘espíritos livres’ – escravos 

eloqüentes e folhetinescos do gosto democrático e suas ‘idéias 

modernas’; todos eles homens sem solidão, sem solidão 

própria, rapazes bonzinhos e desajeitados, a quem não se pode 

negar coragem nem costumes respeitáveis, mas que são cativos 

e ridiculamente superficiais, sobretudo em sua tendência básica 

de ver, nas formas da velha sociedade até agora existente, a 

causa de toda a miséria e falência humana: com o que a 

verdade vem a ficar alegremente de cabeça para baixo.128 

 

Ora, a liberdade não é algo que se possua, que se possa ter. Esta visão de posse 

da liberdade é fruto do discurso do poder central e do direito, do dever-ser, da liberdade 

de fazer política e das liberdades individuais, positiva e negativa. Em outro texto, 

Foucault parece exemplificar um meio de “ultrapassagem possível”, que concerne aos 

três grandes domínios e suas relações, o saber, o poder e a ética: 

 

Não se trata de libertar a verdade de todo o sistema de poder – 

o que seria quimérico na medida em que a própria verdade é 

poder – mas de desvincular o poder da verdade das formas de 

hegemonia (sociais, econômicas, culturais) no interior das 

quais ela funciona no momento.129  

 

A liberdade das cinzas não é a liberdade calma e azul, é uma busca feita de lutas 

e estratégias, em permanente reflexão sobre o ser histórico e suas relações. Está na 

                                                 
127 NIETZSCHE, Friederich.  Além do Bem e do Mal, p. 29. 
128 Ibidem, pp. 44-45 
129 FOUCAULT, Microfísica do Poder, p. 14. 
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diligente atenção aos acasos, aos dados lançados, nas rachaduras do edifício perene da 

totalidade, onde as forças não param de atuar, nas brechas onde poderemos transpor os 

limites construídos, “um trabalho paciente que dá forma à impaciência da liberdade” 130. 

Foucault, genealogista, transpõe as camadas de cinzas, não busca a unidade verdadeira, 

não mostra a origem como convém, não recoloca o que é fundante, mas estilhaça, 

recolhe os cacos. 

 

Das luzes às cinzas, da teleologia metafísica à finalidade genealógica, operou-se 

uma mudança, pela qual novas formas dançam, caem, se trombam e onde nós podemos 

encontrar caminhos pelas brechas, pelos deslizes, entre a paciência do trabalho e a 

impaciência da liberdade. A manutenção da atitude da modernidade se impõe como o 

rio heraclitiano, onde se descobre a plenitude, não total e não intemporal, mas pelo 

contrário, sempre mutável, o fractal, o transigente, o diverso. Assim, podemos nos 

banhar na ontologia crítica de nosso ser histórico, não para apenas transformar a água 

em vinho, substituir os dogmas e as doutrinas, mas para expandir o nosso ser com toda a 

diversidade da água, do rio e do nosso corpo. Daí, cabe a nós perguntar: O que são as 

Cinzas? E elas já se foram num sopro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
130 Idem, Ditos e Escritos – vol. II, p. 351. 
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CONCLUSÃO 
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