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Resumo: Este artigo pretende explicitar a compreensão heideggeriana sobre a implicação 
da obra de arte com a atividade poiética da linguagem. Nesse contexto, tenta-se expor aqui o 
modo como Heidegger desvincula o caráter de obra presente na obra de arte do esquematismo 
teórico que entende a produção artística como mímesis e mera representação ôntica, para re-
situar tal produção no horizonte mais radical do acontecimento da verdade. 
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I Considerações introdutórias 

  

 

 intenção de ultrapassar o âmbito estritamente estético da reflexão sobre a arte, 

no sentido de que este âmbito estabeleceu-se, do ponto de vista teórico, com base em 

esquematismos formais, constitui o mais imediato propósito que se deixa transparecer a 

partir da leitura de A origem da obra de arte. Para além de tal propósito, que se constitui, 

antes, por uma via negativa ou em decorrência de uma intenção mais fundamental, está 

o de inscrever a arte no horizonte mais original da linguagem, e de apresentar a primeira 

conforme o elemento poiético que se faz constitutivo da natureza da segunda. Segundo 

esta intenção mais profunda, trata-se, portanto, de mostrar o co-pertencimento de 

verdade e de arte no e pelo “obrar” originário da linguagem. A arte se põe, então, como 

“obra de linguagem”, destarte, como uma manifestação essencial da verdade, 

manifestação que se processa com base na interdependência ontológica do que, para 

Heidegger, vem a ser clareira e ocultação.  

 

O pequeno esforço de reflexão contido no texto que aqui se apresenta, tenciona 

acompanhar a discussão encetada por Heidegger, por meio da qual, no escrito 

supracitado, se estabelece o lugar autêntico da arte sob uma perspectiva ontológica, isto 

é, considerando a imanência da tékhne artística à abertura existencial do ser-aí, onde se 

dá tanto o desenrolar apofântico da verdade, seu dinamismo fenomenal, quanto a 

essencial obliteração, em última instância, do ser, enquanto evasão einática em relação 

ao universo simplesmente ôntico. 

 

                                                
1 Doutorando do Programa Integrado UFPB-UFRN-UFPE. 
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Costuma-se situar A origem da obra de arte num terceiro momento de desenvolvimento 

da reflexão de Heidegger2, onde a preocupação com a linguagem torna-se a centralidade 

para este pensador. Com respeito à contextualização desse escrito no interior da 

totalidade do pensamento do autor temático, o presente artigo apresenta, inicialmente, 

uma pequena introdução à perspectiva filosófica de Heidegger, com vista não a explicitar 

as determinações específicas ou as reviravoltas (Kehren) que marcam a evolução de seu 

pensamento – o que exigiria uma consideração mais percuciente e profunda, capaz de 

apresentar as nuanças ou as transformações teórico-metodológicas que pontuam a trama 

inteira da reflexão heideggeriana –, antes, aqui se tenta apresentar apenas, a título de 

“introdução”, uma sucinta exposição de questões e de problemáticas com relação às 

quais A origem da obra de arte se mantém numa certa continuidade, isto é, apresentar 

conceitos chaves de que prescinde minimamente o entendimento da discussão presente 

na referida obra. Isto será feito para que o presente trabalho não ofereça de chofre aquilo 

que ele pretende realçar no interior de um pensamento tão sinuoso, como é o de 

Heidegger. Fazendo isto, os termos que compõem a relação central que se quer pôr em 

evidência aqui, a saber, arte, obra e verdade, aparecerão mediados por uma 

compreensão prévia que a anterior reflexão de Heidegger nos fornece. 

 

II Pequena introdução à perspectiva filosófica de Heidegger 

 

A redução do filosofar ao enfoque ôntico constitui, para Heidegger, a nota comum que 

caracteriza o proceder de toda a metafísica ocidental, a ponto de o próprio ente, a partir 

do paulatino agravamento dessa focalização, fornecer o modelo através do qual o ser 

mesmo é compreendido, e nesta medida, entificado. A história do pensamento se 

identifica, assim, com a formação de um horizonte onde a distinção ontológica entre ente 

e ser está dissolvida, onde a cada vez que se disse o ser, estava em jogo uma reposição 

do ente. A reposição ôntica dá-se precisamente na medida em que a permanência no 

tempo, a presença (Anwesen), torna-se critério absoluto para se pensar o ser na sua 

dimensão verbal. O que carece ser apontado aqui é que este critério da simples presença 

está indissoluvelmente atado ao ente no modo da Vorhandenheit, o ser-simplesmente-

dado, que constitui a forma soberana na qual foi enquadrado todo ente, em que todo ente 

adquire sua medida e verdade. O é pertinente a toda entidade restou retido no lastro do 

ser “simplesmente presente”, “dado”, e seu significado, portanto, atravessou a história do 

pensamento obnubilado e entulhado pela primazia da consideração ôntica que opera no 
                                                
2 A esse respeito podemos ver: VATTIMO, Gianni. Introdução a Heidegger. Trad.: GAMA, João. Edições 70: 
Lisboa, 1989. p. 99 e ss. 
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interior da metafísica. Em tal denúncia insiste, por um ou por outro itinerário, a quase 

totalidade dos escritos de Heidegger. 

 

Não somente cabe mostrar a diferença ontológica entre ser e ente, mas antes mesmo, 

cabe mostrar como no interior desta totalização que se designa por ente, a 

Vorhandenheit não logra funcionar como filtro absoluto. No próprio âmbito do puramente 

ôntico cabe fazer ver que a realidade a que se submete o ente natural não satisfaz ao 

ente que tem por pulso vital a historicidade, isto é, o Dasein. Este esforço de demarcar a 

diferença entre o mundo natural e o mundo histórico, Heidegger o atribui a pensadores 

como Dilthey e Conde Yorck, concedendo algumas páginas de Ser e tempo tanto no 

sentido de reconhecer neles uma autêntica inquietação filosófica, quanto no sentido de 

mostrar os limites em que ocorre e a que está presa ainda tal demarcação. 

 

A primazia que o ente alcançou, no interior de uma determinada concepção de verdade 

que impôs, por sua vez, um modo determinado de conhecer, implicou numa negligência 

para com o primado ontológico que a questão do ser deve vir a revelar, e mesmo quando 

este último foi alçado a “objeto de tematização” e, portanto, submetido à consideração 

metafísica, o foi de modo a ser transformado numa entidade superior ou mais 

fundamental, e por esse expediente, permaneceu ainda ente. Heidegger reivindica, 

contra esta retenção do ser no simplesmente ôntico, recuperar e elaborar aquilo que 

aparece no ée´;sti ga.r ei=nai de Parmênides como intuição e que também aparece 

naquela suspeita de Platão, que Heidegger transformou em epígrafe de Ser e tempo: 

“pois é evidente que de há muito sabeis o que propriamente quereis designar quando 

empregais a palavra ente [o;n]. Outrora, nós também julgávamos saber, agora, porém, 

caímos em aporia”3. Elaborar não quer dizer, no contexto dessa tarefa que Heidegger se 

impôs, ressaltar a diferença ontológica por meio do recurso formal da definição, pelo que 

se apresenta a verdade de cada ente, ou de cada região de entes, subministrada pela 

proposição lógica, com respeito a qual o ser sempre se encontrará no modo da evasão e 

da fuga; o elaborar deve ser entendido aqui “paradoxalmente” enquanto um pôr em e-

vidência aquilo que se oculta através da aparição ôntica, e que portanto assume, a 

despeito dos entes, por assim dizer, uma “realidade” de outra dignidade. 

 

Pôr o ser em questão, ou perguntar pelo seu significado, não vale apenas como mais um 

capricho especulativo de um saber metafísico, nem como uma arbitrária escolha de um 

objeto a ser tratado por um determinado perspectivismo teórico. A positividade desta 
                                                
3 Platão. O sofista, 244 a. 
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questão se manifesta através de um “acesso” ao ser que já está “dado”, quer dizer, tem 

sua imediatidade já estabelecida numa certa cotidianidade (Alltäglichkeit) onde se 

“inscreve” um certo ente e, ao mesmo tempo, de onde este certo ente ultrapassa, pois 

que reside em sua essência um peculiar transcender. Na cotidianidade se revela desde 

sempre e já um comportamento para com o ser que, embora possa aparecer inicialmente 

isento de uma autenticidade (Eingentlichkeit), compete a um ente que abriga a 

possibilidade de tornar radical essa relação com o ser. Este ente a que é dado a 

possibilidade de um “reportar-se” autêntico ao ser, Heidegger o chama Dasein4. O Dasein 

é isso que no seu mais variado modo de “dispor-se” aponta, sempre, para um 

relacionamento com o ser, mesmo que mediado pelo ente, neste sentido, uma entidade 

desta maneira “determinada” assume no seu “ser-dado” o elemento de transcendência 

que faz dela um ultrapassar-a-si-mesmo enquanto mero ente, isto é, não é 

absolutamente um “ser-dado”, uma simples presença, onde se recolhe a “inércia” da 

Vorhendenheit.  

 

É justamente por “pertencer” à sua constituição uma essencial transcendência que o 

Dasein se situa desde sempre numa dimensão pré-ontológica que, ao ser radicalizada, 

fornece as condições para que o próprio ponto de vista da metafísica seja superado. Esta 

ultrapassagem, que se entende como destruição da perspectiva ôntica da tradição 

metafísica, configura de forma geral o objetivo que a “ontologia fundamental”, pensada 

por Heidegger, deve atingir. 

 

O pré-ontológico que a cotidianidade mediana do Dasein nos revela é, já por si só, “um 

fenômeno positivo que necessita de esclarecimento”5. A necessidade desse 

esclarecimento advém também do fato de que, nessa medianidade (Durchschnittlichkeit), 

a compreensão do ser aparece trivializada e transformada em luz, cuja claridade é fonte 

também do mais extremo ofuscar6; a própria usualidade verbal indeterminada da palavra 

                                                
4 O termo Dasein será empregado, no decorrer inteiro desta exposição, sem nenhuma “solução de tradução”, 
isto é, figurará tal qual no original alemão. A tradução brasileira de Ser e tempo que foi consultada (Cf. fontes 
bibliográficas) traduziu o termo, com o recurso da separação por hífen, por “pre-sença”; não utilizamos esta 
proposta de tradução para não provocar eventuais ambigüidades ou confusões quando falarmos em “simples 
presença” em referência ao “ser-simplemente-dado” (Vorhendenheit). Não queremos que disso transpareça 
qualquer intenção de julgamento. No mais, a leitura deste texto pode já se orientar por um catálogo de 
traduções existentes (être-là; essere-ci; être-ci; ser-aí; estar-aí; aí-do-ser etc.).  
5 Ibidem, § 2.  
6 Heidegger chama a atenção para o fato de que o esquecimento do ser se funda também numa espécie de 
extremada clareza e obviedade que acomete a compreensão do mesmo. Por um lado, o ser foi sempre 
concebido como a suprema universalidade que abarca a totalidade dos entes conforme a generalidade 
abstrata que o constitui. Por outro lado, o ser foi identificado a uma pura transcendência que, de certo modo, 
pôs o ser numa relação de exterioridade com o ente. Desta universalidade e transcendência formou-se a 
apaziguada compreensão de que o ser não pode ser objeto de dedução nem de demonstração, portanto, 
permanece para sempre esquivo de uma definição.  
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“ser” e de suas formas conjugadas sinalizam o desgaste e o obscurecimento do seu 

sentido. Mesmo assim, “essa compreensão do ser vaga e mediana é um fato”,7 e se a 

considerarmos como uma pré-compreensão, este “pré” nos informa, mesmo aquém de 

uma autêntica compreensão, da abertura na qual o Dasein sempre se situa.8  

 

A questão do sentido do ser faz com que se ilumine um ente privilegiado, a partir do qual 

somente este questionar ganha realidade: o Dasein. Isto se explica porque o Dasein é um 

ente constituído ontologicamente, ou seja, sua estrutura ôntica está constituída como 

abertura: “o Dasein é a sua abertura”9, e  
 
é próprio desse ente que o seu ser se lhe abra e manifeste com e por 
meio de seu próprio ser, isto é, sendo. A compreensão do ser é em si 
mesma uma determinação do ser do Dasein. O privilégio ôntico que 
distingue o Dasein está em ser ele ontológico10. 
 

Tal abertura concede ao Dasein o existir e o distingue onticamente do ente enquanto ser-

simplesmente-dado. O Dasein, nesse contexto, não sem reservas11, pode ser chamado 

de homem, ou melhor, se revela no modo de ser do humano, pois que é nesse ente que 

se chama homem que se dá esta abertura na qual a pergunta pelo sentido do ser, ela 

mesma, tem sentido. O homem, por sua referência compreensiva ao ser é, par 

excellence, o ente dotado de existência. “Somente o homem existe. O rochedo é, mas 

não existe. A árvore é, mas não existe. O anjo é, mas não existe. Deus é, mas não 

existe”12. 

 

A exclusividade existencial do Dasein pode ser minimamente entendida com o auxílio de 

uma explicação etimológica da palavra existência. O termo latino correspondente 

existentia, constitui uma composição derivada do grego a partir de três elementos básicos 

de significados: o ’ek (ex-); o sta,sij que fornece seu radical “st-”, e o entia, no qual 

podemos reconhecer, com clareza, o próprio ente, to. o;n. A partícula  ek-, no grego, 

pode funcionar tanto como preposição quanto como advérbio, e significa “fora de”, ou 

simplesmente “fora”, ou “afora”, ou mesmo somente “de”. Stásis pode querer dizer a 

ausência de movimento, o mero “repouso”, “fixidez”, ou mais propriamente ainda, 
                                                
7 Ibidem, § 2.  
8 A propósito, diz Jonathan Rée que se a existência do Dasein “não é sempre explicitamente ontológica, ela é 
pelo menos pré-ontológica” (RÉE, Jonathan. Heidegger: história e verdade em Ser e tempo. Trad.: ALMEIDA, 
José Oscar de; VOLOBUEF, Karen. UNESP: São Paulo, 1999. p. 17).  
9 Heidegger, op. cit., § 28.  
10 Ibidem, § 4.  
11 É certo que o mundo do humano é aquilo que está em pauta na abertura do Dasein, que é nesta abertura 
que o obrar humano se inscreve. Porém, não se deve sobrecarregar a identidade homem-Dasein, na medida 
em que o conceito de “homem” como razão pode significar um retorno à perspectiva metafísica.  
12 HEIDEGGER, Martin. Que é metafísica?. Trad.: STEIN, Ernildo. In: “Coleção ‘Os Pensadores’” (vol. XIV). 
Abril Cultural: São Paulo, 1973. p. 257.  
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“colocação (de pé)”, “posição” e “permanência”. A reunião desses elementos no termo 

existentia institui o sentido de um ente-que-se-posiciona-a-partir-de-fora ou, talvez, 

aquele-que-está-posto-no-fora e que-permanece-no-referir-para-fora, na medida em que 

não se retém num ser-si-mesmo inerte de uma interioridade abstrata, em outras palavras, 

existência é o estar remetido a um fora, onde esse “‘fora’ deve ser pensado como espaço 

de abertura do próprio ser”13. 

 

Justamente porque a condição de se pôr o ser em questão é essa abertura original é que 

a “ontologia fundamental” deve passar, antes de tudo, por uma análise em que a 

estrutura do próprio ente em que esta abertura se dá seja considerada. Este ente não é 

senão o próprio Dasein, e sua descrição fenomenológica14 Heidegger denomina de 

analítica existencial, uma tarefa de “análise” para a qual Ser e tempo é a tentativa de 

execução; uma análise cuja natureza não consiste mais em postular um 

transcendentalismo crítico, que pressupõe uma subjetividade encerrada e isolada em si 

mesma, ou seja, um sujeito autocentrado que se enraíza, em última instância, num eu-

consciência coisificado e substancializado. A análise existencial se esforça por tornar 

evidente a estrutura complexa do ente que existe e que por isso, sempre se pôs a 

descoberto na abertura mesma que o constitui. Não é legítimo apresentar o Dasein no 

modo de uma estrutura a priori, feito um sujeito teórico destituído de objeto, ou uma 

consciência pura destituída de mundo. A análise do Dasein requer, pois, a elucidação dos 

elementos que se com-plicam na estrutura ekstática, assim, cabe a Heidegger mostrar as 

relações e as imbricações entre ditos elementos existenciais, tais como a co-

originariedade entre Dasein e mundo, o ser-em; o co-pertencimento ao ser ou a 

referência imediata do Dasein, desde sempre, a outros entes, estejam estes no modo do 

instrumento (Zeug) ou no modo derivado deste último (o ser-simplesmente-dado), o ser-

junto-a; e ainda, deve mostrar o mundo compartilhado do Dasein, o ser-com. 

 

Não cabe aqui uma pormenorização da descrição fenomenológica processada por Ser e 

tempo. Interessa-nos apenas frisar que o intuito de Heidegger reside em de-monstrar 

(aufzeigen), como nos fala Lévinas, a transitividade da existência, no sentido da 

transcendência ao ser que constitui a essência do Dasein: “é à descrição dessa transição 

                                                
13 Ib, loc. cit.  
14 O método fenomenológico, oriundo da influência da filosofia husserliana sobre a reflexão de Heidegger, é 
entendido como descrição do fenômeno enquanto “o que se mostra em si mesmo” (Ser e tempo, § 7, A). O 
fenômeno é aquilo que ao se manifestar não se transforma numa aparência que torna falso o que se 
manifesta porque esconde um interior verdadeiro que não se mostra, a quê a manifestação estaria remetida. 
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– dessa transcendência – que é, em suma, consagrada toda sua obra”15. É através do 

realce ontológico da transitividade para o ser, como distinção ôntica do Dasein, que 

Heidegger promove o necessário distanciamento entre o ente existente e o ente no modo 

da simples presença, como imediatidade dada. A distinção ôntico-ontológica que figura 

no Dasein nos concede o espaço onde somente é possível, porque é um elemento 

condicionante, acontecer a verdade; espaço a partir do qual, também, somente se tornam 

possíveis fixações interpretativas e modos derivados dessa mesma verdade: fonte 

originária e livre onde a própria redução entificadora do ser, presente na metafísica, 

encontra seu “fundamento”. 

 

A recusa de uma chave interpretativa moldada segundo as determinações do ente 

simplesmente-dado para a consideração do Dasein, constitui uma constante no interior 

da reflexão heideggeriana, de modo que no ensaio A origem da obra de arte a 

reivindicação da perspectiva ontológica aparece reposta e efetuada mediante a análise 

do fenômeno da arte. A busca pela determinação coisal da arte incorporada no modo da 

obra se caracterizará por uma perseguição de uma determinação sempre em fuga, na 

medida em que o caráter coisal da obra permanece preso a uma interpretação entificante 

da produção artística. Heidegger, ao pôr em cheque hábitos e molduras interpretativas 

metafísicos através dos quais a arte é concebida, “conquista” para a arte o seu médium 

próprio, o seu elemento “imaterial”, enquanto isto diz respeito à atividade produtiva da 

própria linguagem. 

 
III Notas metodológicas sobre o ponto de partida da investigação de Heidegger 

 

A pergunta pela essência da obra de arte está enredada à questão da essência mesma 

da arte, ao ponto de não ser possível a determinação de nenhum desses dois termos 

sem que a elucidação percorra uma inevitável circularidade, pois que tanto a realidade 

efetiva da arte está dada na obra, quanto a obra só se revela artística  na medida em que 

remete à essência da arte. Neste jogo de referência circular está compreendido o próprio 

mestre da arte, o artista, a quem se atribui um específico savoir-faire, para que com 

relação à obra de arte ele apareça como a fonte. 

 

Heidegger problematiza, logo no início, as duas vias que parecem constituir as 

perspectivas metodológicas mais utilizadas pela teoria estética em geral. A primeira via 

                                                
15 LÉVINAS, Emmanuel. Descobrindo a existência com Husserl e Heidegger. Trad.: OLIVEIRA, Fernada. 
Instituto Piaget: Lisboa, 1990. p. 101. 
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diz respeito à demonstração dedutiva “a partir de conceitos superiores”16, capazes de 

abrigar em suas amplitudes as determinações que se encontram efetivadas na forma 

incorporada das obras. A segunda se constitui de uma consideração empírica capaz de 

construir o elemento da universalidade do artístico com base na “observação comparativa 

das obras de arte”17. Nenhuma das duas posturas se sustenta autonomamente para além 

da referida circularidade que as captura, já que nenhuma concepção pode se abstrair da 

obra real, se subtrair “ao que de antemão tomamos como obra de arte”18, nem a obra 

pode ser considerada artística sem que esteja pressuposta a determinidade conceitual 

que faz de cada obra particular uma produção pertencente à arte. 

 

O ponto de partida da investigação de Heidegger é a obra de arte real, isto quer dizer que 

a pergunta pela origem da obra, só tem sentido em ser posta porque a obra de arte é 

uma efetividade presente com a qual uma “compreensão normal”19 já se depara. A obra 

de arte é o fato que possibilita e confere sentido à pergunta pela sua origem. Tanto é fato 

que, embora esteja ausente, imediatamente para nós, um conceito de arte verdadeiro e 

um critério de medida para aferir isto que faz uma determinada produção consistir em 

obra de arte, no entanto, o encontro mundano com obras de arte já é sempre possível, 

mesmo que esse encontro se cumpra na esteira de uma compreensão ontológica 

implícita da arte. Não é sem razão ou, pelo menos, sem uma pré-compreensão que 

visitamos museus, penduramos quadros na parede, relemos tragédias ou contemplamos 

esculturas em exposições. O encontro com a obra de arte já é a virtualidade posta no 

mundo da existência. 

 

O movimento metodológico da investigação de Heidegger persegue o fio de uma ex-

plicitação da compreensão ontológica, orientando-se de modo negativo com relação aos 

esquemas de pensamento que estão implicados numa compreensão mediana da arte, é 

através do evidenciar a insuficiência de tais esquemas interpretativos que ocorre a 

aproximação da origem procurada. 

 

Assim, esse encontro mediano com a obra de arte faz reluzir imediatamente nesta o 

caráter de coisa que lhe é atinente: “as obras estão presentes de modo tão natural como 

as demais coisas”, e são igualmente até manipuláveis, perecíveis, transportáveis, etc., 

num primeiro olhar grosseiro. A obra, no entanto, resiste a esta nivelação simplesmente 
                                                
16 HEIDEGGER, Martin. A origem da obra de arte. Trad.: COSTA, Maria da Conceição. Edições 70: Lisboa, 
2005. p. 12.  
17 Ibidem, loc. cit.  
18 Ibidem, loc. cit.  
19 Ibidem, p. 11.  
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coisal ao revelar em sua realidade um diferente, um outro, um a;lloj. A obra suplanta sua 

materialidade coisal ao anunciar, publicar, avgoreu,ein uma outra coisa, portanto a obra 

“alegoriza”, nela está realizada na forma do con-junto, isto é, simbolicamente, a unidade 

da “coisa fabricada”20 e do referir a um outro. Porém, o algo outro que parece se agregar 

à coisa da obra na constituição do símbolo artístico mantém ainda em discussão a 

autonomia deste suporte coisal da obra. Entrevendo a possibilidade de encontrar o 

elemento livre da arte na obra é que Heidegger se inquieta em perguntar: “o que é na 

verdade uma coisa, na medida em que é uma coisa?”21. Pergunta que se funda na 

suspeita de que possa ser a arte, “no fundo, algo de outro e nunca uma coisa”22. 

  

IV Crítica aos esquemas conceituais da compreensão metafísica da arte 

 

Inicialmente, o nome coisa se diz indistintamente da totalidade dos entes. Com esse 

poder de equacionar absolutamente tudo que é, “a palavra coisa designa o que quer que 

seja que, em absoluto, é um não-nada”23. A indiferença categórica que subjaz à 

identidade abstrata “coisa = ente”, sobretudo porque nesta fórmula vazia não está 

expressa a determinação coisal enquanto tal, apaga as distinções que se encontram no 

mundo dos entes. O cotidiano mostra que esse emprego irrestrito da palavra coisa não se 

sustenta, com efeito não aplicamos a Deus, ao homem e até aos instrumentos de uso a 

simples determinação de coisa. Em que consiste então a coisidade da coisa para que 

torne possível denominarmos algo de coisa, ou negar esta realidade coisal a um ente, ou 

nomear outro algo de “mera coisa”? Que conceito de coisa condiciona essas 

diferenciações e repartições? 

 

Heidegger prossegue a argumentação mostrando, num primeiro momento, como a 

coisidade da coisa é interpretada a partir do “suporte nuclear” (hypokheímenon), 

enquanto aquilo que é subjacente às propriedades acidentais (symbebekóta) da coisa. 

Todo ente, contudo, está submetido à abrangência dessa interpretação pela coisidade 

“como suporte das características”24, de modo que a patente diferença ôntica entre o 

coisal e o não-coisal se ofusca novamente. Em contraposição a este abordar a coisa, 

Heidegger propõe então a orientação inversa: deixar a coisa vir até nós. Nesta orientação 

a coisa se apresenta na reunião dos “sensíveis” que afetam os sentidos. Mas a coisa 

                                                
20 Ibidem, p.13.  
21 Ibidem, p. 14.  
22 Ibidem, loc. cit.  
23 Ibidem, loc. cit.  
24 Ibidem, p. 17.  
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nem sempre se põe nesse feixe de sensações, como se o poder analítico da percepção 

tivesse que reunir constantemente estes elementos sensíveis para que só então a coisa 

se apresente. O caso é que a coisa se apresenta, quase sempre, sem que este complexo 

de sensíveis esteja dado previamente para a interpretação perceptiva, pelo contrário, 

como diz Heidegger, “ouvimos a tempestade a assobiar na lareira”25. Neste horizonte de 

interpretação a coisa novamente se ofusca ante o perceber fragmentário.   

 

Heidegger busca então um modo intermediário de interpretação da coisidade onde esteja 

presente tanto o substrato nuclear quanto a fonte do “afluxo sensível”26, que Heidegger 

reconhece na relação forma-matéria. O par conceitual forma-matéria mostra-se 

igualmente insuficiente, sendo ele derivado da constituição exemplar do utensílio (Zeug), 

fazendo com que a “mera coisa” apareça determinada negativamente: “já o fato de 

chamarmos às coisas propriamente ditas meras coisas trai a situação. O ‘mero’ significa 

o despojamento do caráter de serventia e fabricação”27. O que caracteriza a mera coisa é 

antes sua “espontaneidade”, como pontua Heidegger, de modo que a forma aprece aí 

apenas como morphé, no sentido da organização espacial da matéria ao assumir “um 

determinado contorno”28. À forma também é dada a determinidade qualitativa da matéria, 

que está posta na síntese “eidética” da coisa a partir do uso a que se destina (a serventia 

ou utilizabilidade). É justamente a ausência desse caráter de serventia que faz ressaltar a 

“mera coisa”, como se se tratasse de um utensílio do qual foi elidido o caráter de 

utilizabilidade. Mas se o utensílio não se faz presente como espontaneidade e nem como 

a “presença auto-suficiente”29 da obra, embora com esta última ele compartilhe “o caráter 

de algo fabricado pela mão do homem”30, o esquema conceitual que o explica só pode 

abarcar a pura coisa de maneira derivada, e no tocante à obra ele mostra-se ainda 

insatisfatório. 

 

A arregimentação e a análise dos esquemas interpretativos, que Heidegger põe em 

questão, tem por finalidade liberar o caráter de obra da obra de arte do horizonte ôntico 

em que o ser do ente aparece compreendido sob a influência totalitária de um 

determinado conceber. Segundo a argumentação de Heidegger, a obra se faz prisioneira 

de uma interpretação coisificante ou instrumental quando sua realidade se reduz à 

simples enformação de uma matéria. No fundo, o que se faz é esgotar o significado 

                                                
25 Ibidem, p. 18.  
26 Ibidem, p. 19.  
27 Ibidem, p. 22.  
28 Ibidem, p. 20.  
29 Ibidem, p. 21.  
30 Ibidem, loc. cit.  
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produtivo que a obra comporta no processo de objetificação que o suporte coisal, isto é, 

material, nos informa. No caráter restrito da “objetalidade” a obra se empobrece porque 

se iguala inadvertidamente ao instrumento, com tanto mais força quando a este objeto-

obra-de-arte se inere a funcionalidade da simples imitação.  
 

V A arte não é Mímesis, mas acontecer da verdade 

 

A grande tese da mímesis artística habitou por muito tempo a teoria estética, 

transformando-se mesmo num foco privilegiado de observação do fenômeno da arte. 

Heidegger polemiza abertamente com essa intenção exclusivamente mimética da obra de 

arte e pergunta, talvez de um modo irônico, fazendo referência aos poemas de Hölderlin, 

“o que é que aqui foi dado de antemão ao artista e como o foi para que depois se 

pudesse reproduzir o poema?”31. 

 

A idéia de imitação é proveniente de um modo de interpretar a verdade do ente através 

da conformidade e da adequação. A concepção clássica de arte se mantém, em linha 

gerais, subordinada à perspectiva mimética, de modo que à técnica artística e à mera 

técnica do artesão ou artífice é impossibilitado uma distinção efetiva, principalmente em 

Platão. Embora Aristóteles tenha uma outra leitura da utilidade política da arte, em suas 

considerações sobre a atividade poiética persiste, no entanto, a ambigüidade do estatuto 

da técnica.  

 

Precisamente ao considerar de per se um exemplar de uma obra de arte, na sua análise 

do quadro de Van Gogh, é que Heidegger retira a compreensão de uma obra de arte da 

clausura de uma mera representação ôntica. “Na obra, não é de uma reprodução do ente 

singular que de cada vez está aí presente, que se trata, mas sim da reprodução da 

essência geral das coisas”32. O par de sapatos figurado no quadro não recebe sua 

autenticidade artística em decorrência da perfectibilidade da representação pictórica. O 

“valor estético” que revela a verdade desta obra de arte enquanto obra concerne ao que 

nela aparece iluminado, que no caso da pintura em questão, é o ente sapato. Heidegger 

procura descrever a iluminação desse ente a partir da dimensão claramente revelada do 

ser-utensílio do sapato. No uso imediato o sapato é somente um sapato, isto quer dizer 

que o próprio ente em sua materialidade “desaparece” na banalização cotidiana de sua 

utilização. No mundo concreto do camponês o sapato aparece totalmente absorvido na 

                                                
31 Ibidem, loc. 28.  
32 Ibidem, p. 28.  
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sua serventia. A reprodução de Van Gogh, no entanto, ao fazer o sapato do camponês 

ganhar a notoriedade pela obra, não somente re-apresenta esse sapato por intermédio 

da destreza e do talento artístico, mas mais que isso, ela deixa a verdade do sapato 

como utensílio “esplender em seus fogos”. 

 

A “magia” da arte está nesse processo de iluminação que, nessa altura da argumentação, 

Heidegger ainda não ousa aprofundar, embora ele já aponte para essa manifestação 

essencial do artístico em sua totalidade. Algo do sapato apareceu na obra de arte 

produzida, isto que apareceu ou se manifestou mostrou-se como algo essencial que 

pertence a esse ente, algo que enquanto ele estava imerso no cotidiano que o desgasta 

através do uso não cintilava. Isso que se passa na obra de arte Heidegger entende como 

“a abertura do ente no seu ser: o acontecimento da verdade”.33 O essencial que na obra 

se manifesta corresponde a algo que é levado ao ser por meio de um desentranhar 

luminoso: o processo de iluminação é a verdade. Nesse momento dá-se a recuperação 

do sentido adormecido na palavra grega avlh,qeia, cuja origem nos faz remontar ao 

passado mítico do rio Léthe, o rio do esquecimento.  Com base na estrutura semântica de 

a-létheia, o processo artístico de iluminação do ente é um não-esquecer, no sentido da 

retirada de algo do esquecimento, através de um des-esquecer ou, mais 

apropriadamente ao contexto, um des-ocultar. 

 

Ao promover o desocultamento da verdade do ente, a obra “inaugura” um mundo no qual 

o ente doravante revelado se encerrava. O “mundanizar” da obra, Heidegger diz que é 

efetuado pelo instituir, mediante o qual o ente aparece inscrito numa totalidade referencial 

de sentido. A obra, por conseguinte, descobre a essência do ente ao situá-lo na sua 

verdadeira mundanidade. Essa “mundividência”, que a arte ao se pôr em obra 

proporciona, se remete necessariamente à dimensão elementar do telúrico, da terra, que, 

por sua vez, emerge no “interior” do mundo. Heidegger parece chamar aqui de terra esse 

meio “material-imaterial” que toca à realidade da obra enquanto ela é produção artística. 

Estes elementos mediante os quais a arte fica a dever sua relativa objetalidade de “obra”, 

a cor, a pedra, o som, a mármore se iluminam precisamente a partir de suas respectivas 

“colocações” na obra, a partir do momento em que são transfigurados pelo obrar da arte. 

Na transfiguração esses elementos apontam para o in-surgir da terra por meio da obra. 

Tudo aquilo que está na obra como constitutivo de seu ser-criado, enquanto objetalidade, 

reside já na terra, como que encerrado numa certa naturalidade, num certo ofuscamento. 

                                                
33 Ibidem, p. 29. 
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Aquilo que está obscurecido na terra é justamente o que é iluminado na arte, fazendo 

com que a terra apareça na abertura do mundo. 

 

Constitui mesmo uma dificuldade precisar descritivamente o que Heidegger exprime 

numa linguagem poética através da tensão entre mundo e terra. Na abertura que a arte 

promove, a terra não abandona totalmente seu poder de obscurecer e de não se deixar 

devassar, mas se trans-forma, no sentido de que é produzida pela obra. “A obra move a 

própria terra para o aberto de um mundo e nele a mantém. A obra deixa que a terra 

seja”34. Ganhando realidade na abertura do ser do ente, a terra permanece “o que se 

fecha em si”35, já que aquilo que se ilumina pressupõe o próprio horizonte de iluminação, 

que se “furta” ao mediar a iluminação do ente. 

  

VI Arte e verdade 

 

A imbricação entre desvelamento e ocultação confere unidade à compreensão de 

verdade que Heidegger busca autorizar. Vimos que a arte não tende a realizar na obra a 

conformidade ou a “justeza da representação” de um determinado ente. A submissão da 

realização artística à interpretação da verdade como adequação faz eco à própria 

definição tradicional da verdade: veritas est adaequatio rei et intellectus. Heidegger 

insiste na reivindicação de uma dimensão mais original em que a verdade se dá, da qual 

a forma lemática da adequação decorre. N’A origem da obra de arte Heidegger concede 

espaço para a retomada de uma temática que já está presente desde Ser e tempo, 

explicitada também na sua conferência Sobre a essência da verdade, trata-se de mostrar 

o caráter de derivação da enunciação propositiva enquanto lugar da verdade. A 

possibilidade da coisa e o do conceito entrarem numa relação conformativa pressupõe 

um âmbito já aberto para que essa referência possa ser efetuada. Segundo Heidegger o 

“ente mesmo se pro-põe na enunciação que o apresenta, de tal maneira que esta 

enunciação se submete à ordem de exprimir o ente assim como é”36, o que significa que 

o ente mesmo já está apresentado de maneira prévia à enunciação. A abertura prévia a 

toda enunciação propositiva, este âmbito imediatamente aberto e original onde toda 

relação com o ente pode ser situada e inscrita, se traduz, para Heidegger, como a 

liberdade da verdade. Justamente na liberdade fundamental da verdade aparece, sob a 

forma do dom e da oferta, o ser do ente. 

                                                
34 Ibidem, p. 36.  
35 Ibidem, p. 37.  
36 HEIDEGGER, Martin. Sobre a essência da verdade. Trad.: STEIN, Ernildo. In: “Coleção ‘Os Pensadores’” 
(vol. XIV). Abril Cultural: São Paulo, 1973. p. 334.  
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Ao re-situar a problemática da verdade no interior de sua reflexão estética Heidegger põe 

em cheque os últimos argumentos a favor do mimético na produção artística. A obra da 

obra de arte se reforça no pôr-se-em-obra da verdade, no acontecer da verdade, tal como 

se depreende do quadro de Van Gogh. Mas se a obra é o Geschehen da verdade, onde é 

a verdade antes desse acontecer? A verdade não é, antes que o veículo da arte lhe traga 

ao ser? Aquilo que a obra cria, na medida em que ela é um ser-criado, é a verdade? 

Estes questionamentos exigem de Heidegger que ele explicite um ponto sutil e 

aparentemente paradoxal de seu pensamento: a pertinência da não-verdade à verdade. 

Em Sobre a essência da verdade, Heidegger nos mostra a derivação da apresentação 

enunciativa do ente a partir de uma abertura prévia que “deixa-ser [...] e que desvela o 

ente”37. Todo com-portamento existencial para com o ente, ou melhor, toda disposição 

em que o ente está referido ao Dasein nos informa sempre desta oferta do ser do ente 

numa abertura prévia. Não é a disposição que põe o ente, mas nela está assinalada a 

abertura em que o ente é ofertado.  
 
O comportamento está aberto sobre o ente. Toda relação de abertura, 
pela qual se instaura a abertura para algo, é um comportamento. A 
abertura que o homem mantém se diferencia conforme a natureza do 
ente e o modo do comportamento. Todo trabalho e toda realização, toda 
ação e toda previsão, se mantém na abertura do âmbito aberto no seio 
do qual o ente se põe propriamente e se torna suscetível de ser 
expresso naquilo que é e como é38. 
 

Na referência determinada do ente no comportamento, ele aparece velado enquanto 

totalidade, pois “ainda que o homem se relacione constantemente com o ente, limita-se, 

contudo, habitualmente, a este ou àquele ente em seu caráter revelado”39. Em todo 

desvelamento, portanto, está implicado um correspondente velamento, que Heidegger 

chama de dissimulação. É por isso que a verdade se apresenta como aquilo que ilumina 

porque é antes de tudo obscuridade, quer dizer, “velamento da totalidade do ente”40. À 

alétheia corresponde não somente um desvelamento, mas também a não-verdade como 

velamento dissimulador. O pôr-se-em-obra da verdade, que é desvelamento, alétheia, 

não é somente o produzir a verdade, bem mais radicalmente isto vem a significar que a 

verdade mesma é a fonte dessa produção, na medida em que ela está dada na unidade 

de desvelamento e ocultação. 

 

                                                
37 Ibidem, p. 338.   
38 Ibidem, p. 334.  
39 Ibidem, p. 339.  
40 Ibidem, loc. cit. 
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A obra marca este “acontecimento da verdade”41 Embora implique uma manufaturação, 

através da qual, parece, o suporte coisal da obra se manifesta como algo de produzido, 

no entanto, o ser-criado verdadeiro da obra não se justifica mediante essa atividade 

produtora enquanto resultado do “mero fazer”. Se assim o fosse a obra não se distinguiria 

do ser-apetrecho, mas antes, tanto o produzir do apetrecho quanto da obra pressupõem 

uma atividade produtora mais originária, onde “é conquistado o aberto, no qual tudo 

assoma e a partir do qual se retrai tudo o que se mostra e se erige como ente”.42 Se 

retornamos ao sapato do camponês de Van Gogh, a “conquista do aberto” se manifesta 

na emergência do ente em sua totalidade ao que a obra dá espaço. Ao mesmo tempo 

esta conquista é a instituição de uma abertura, fundada num acontecimento histórico, 

pois a abertura que é instituída dá-se a partir de um mundo, onde a relação habitual é 

subvertida e, aquilo que na obra se acende, aparece como novidade. 

 

Toda mundanidade se estabelece na oposição beligerante à retração-a-si da terra. Todo 

povo histórico, enquanto situado num mundo, portanto, numa decisão e numa abertura, 

apresenta um modo determinado onde se encontra resolvido este conflito estrutural, que 

no fundo diz respeito àquilo que se abre e se oferece, o ser, e aquilo que é posto em 

evidência no interior da abertura, o ente. Assim, em toda abertura o que está em 

evidência é o ente, é por meio da manifestação do ente que a verdade se resguarda ao 

se ocultar. Por mais que a “veiculação” do ser pelo ente seja a dignidade daquilo que a 

arte evidencia e traz à luz, ao se constituir num modo em que o ente em sua totalidade 

emerge, isto é, em que ocorre a apresentação do ser do ente, a criação artística nunca 

esgota, ou melhor, nunca pode significar um total desvelamento da verdade, pois que o 

ser do ente aparecerá sempre na forma da oferta e da presentação. Esta doação 

imediata do ser do ente é fundada, em cada abertura, em cada mundo decidido, numa 

compreensão histórica do acontecimento da verdade. 

 

A arte não cria no modo da manufatura do apetrecho, onde o produzido é sempre 

reconduzido ao cotidiano de uma habitual lida com o ente. A arte rompe com a lida 

habitual com o ente, ao implicar na obra a nomeação do ente em sua totalidade. Ela traz 

à tona o ainda não decidido. A subversão se dá no interno absoluto da linguagem, a 

“casa do ser”, onde todo ente se oferece com sentido. O sentido do ser do ente é 

subvertido a cada vez que no âmbito da linguagem, se institui uma nova abertura do 

aberto, que é um modo de instituir um mundo. Nessa instituição do mundo está plasmada 

                                                
41 A origem da obra de arte, p. 46.  
42 Ibidem, p. 49.  
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a “capacidade poética” da linguagem. Quando Heidegger afirma que a arte funda a 

história, ele nos chama atenção para esse poder de instituir um mundo através da 

inauguração permanente de um relacionar-se com o ser do ente. Só tendo em vista esta 

subversão nomeadora constante da linguagem é que as distinções de épocas históricas 

ganham inteligibilidade, e cada povo histórico, por sua vez, aparece ligado a uma tarefa 

essencial. 
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