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Não: não quero nada. 
Já disse que não quero nada. 
Não me venham com conclusões! 
A única conclusão é morrer. 
Não me tragam estéticas! 
Não me falem em moral! 
Tirem-me daqui a metafísica! 
Não me apregoem sistemas completos,  
não me enfileirem conquistas 
Das ciências (das ciências, Deus meu, das ciências!)  
Das ciências, das artes, da civilização moderna! 
Que mal fiz eu aos deuses todos? 
Se têm a verdade, guardem-na! 
Sou um técnico, mas tenho técnica só dentro da técnica. 
Fora disso sou doido, com todo o direito a sê-lo. 
Com todo o direito a sê-lo, ouviram? 
Não me macem, por amor de Deus! 
Queriam-me casado, fútil, quotidiano e tributável? 
Queriam-me o contrário disto, o contrário de qualquer coisa? 
Se eu fosse outra pessoa, fazia-lhes, a todos, à vontade. 
Assim, como sou, tenham paciência! 
Vão para o diabo sem mim, 
Ou deixem-me ir sozinho para o diabo! 
Para que havemos de ir juntos? 
Não me peguem no braço! 
Não gosto que me peguem no braço. Quero ser sozinho. 
Já disse que sou sozinho! 
Ah, que maçada quererem que eu seja de companhia! 
Ó céu azul o mesmo da minha infância, 
Eterna verdade vazia e perfeita! 
Ó macio Tejo ancestral e mudo, 
Pequena verdade onde o céu se reflete! 
Ó mágoa revisitada, Lisboa de outrora de hoje! 
Nada me dais nada me tirais, nada sois que eu me sinta. 
Deixem-me em paz! Não tardo, que eu nunca tardo… 
E enquanto tarda o Abismo e o Silêncio, quero estar sozinho! 
 

Fernando Pessoa 
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RESUMO 
 

O presente trabalho teve como objetivo central refletir acerca das premissas de 
Heidegger em torno da linguagem via poiesis e, aproximá-las da Psicologia. Na 
tentativa de ilustrar essa experiência, foi realizada a articulação de algumas 
passagens dos livros: A Divina Comédia - Inferno (2003) de Dante Alighieri e É isto 
um homem? (1998) de Primo Levi. Sob a ótica ontológica de conceber a linguagem, 
consideramos sua constituição originária e propomos um encontro entre a Filosofia e 
a Psicologia, a fim de caminhar rumo à sua raiz epistemológica. Portanto, 
consideramos que a linguagem via poiesis pode dizer especialmente de cada um e 
ao mesmo tempo de ninguém, pois somente cada um pode compreender e abarcar 
o sentido mais originário do ser a caminho da linguagem via poiesis. Apropriar-se do 
pensamento de Heidegger, nessa acepção, é pensar fora do quadrado. É 
acompanhar o pensamento meditativo rumo à Floresta Negra em busca de uma 
clareira em meio à escuridão. 
 
 
Palavras-chave: Linguagem via poiesis. Psicologia. Heidegger. Inferno de Dante. 
Primo Levi. Daseinsanalyse. 
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ABSTRACT 
 

The present work has as main objective to reflect on the premise of Heidegger 
around the language via poiesis and to approach it of the Psychology. In an attempt 
to illustrate this experience, the articulation of some passages from the books: The 
Divine Comedy - Inferno (2003) by Dante Alighieri and Is this a man? (1998) by 
Primo Levi. From the ontological perspective of conceiving language, I consider its 
original constitution and propose an encounter between Philosophy and Psychology, 
in order to move towards its epistemological root. Therefore, the poem can say 
especially of each and at the same time of no one, since each one can understand 
and embrace the most original sense of being on the way via poiesis language. To 
take Heidegger's thought in this sense is to think outside the square. It is to 
accompany the meditative thought towards the Black Forest in search of a clearing in 
the middle of the darkness. 
 

Keywords: Language via poiesis. Psychology. Heidegger. Dante's Inferno. Primo 
Levi. Daseinsanalyse. 
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1. APRESENTAÇÃO 
 

A origem deste trabalho culminou a partir de uma inquietação, um 

estranhamento, um reconhecimento e não reconhecimento, uma perda de sentido 

que começou a tecer outra forma de conceber o ser e o mundo. O desvelamento de 

algo escondido, entretanto, familiar, repleto de sentidos e caminhos. Entre essas 

veredas fui debruçando-me e apropriando-me da Fenomenologia Hermenêutica de 

Martin Heidegger. 

Tradicionalmente a linguagem é concebida como forma de expressão de algo 

interno e, que através da linguagem, pode ser externalizado. “O homem fala. 

Falamos quando acordados e em sonhos. Falamos continuamente. Falamos mesmo 

quando não deixamos soar nenhuma palavra” (HEIDEGGER, 2003, p.7). A fala 

como forma de expressão soa de forma habitual, cotidiana. “Assim pensado, o 

homem seria uma promessa da linguagem” (HEIDEGGER, 2003, p.10). 

Partindo deste ponto de vista é inegável a importância da linguagem, 

entretanto, aqui e agora tenho a premissa de transcender essa concepção. De 

pensar na ontologia da linguagem, concebendo o ser-no-mundo e a linguagem via 

apropriação, via poiesis. Heidegger em seu livro “A Caminho da Linguagem” (2003) 

estabeleceu um intrínseco diálogo com a linguagem e a poesia. “A linguagem, por 

sua vez, agora é concebida como a Casa do ser” (HEIDEGGER, 2003, p.127). A 

linguagem poética nos convoca que ela fale por si mesma “para pensar a linguagem 

é preciso penetrar na fala da linguagem a fim de conseguirmos morar na linguagem, 

isto é, na sua fala e não na nossa” (HEIDEGGER, 2003, p.9). A linguagem poética é 

meditada como um caminho para uma abertura de ser genuinamente. Experimentá-

la para além dos hábitos cotidianos nos coloca em uma posição de estranheza, pois 

“ela não nos serve para prestarmos conta sobre nossa existência, não nos fornece 

nenhuma informação sobre os entes, [...] não classifica nada” (FREITAS, 2010, p.56). 

Assim, o poeta não tem como premissa aprisionar a linguagem, corrigi-la, classificá-

la, explicá-la e sim morar nela. 

A transcendência da técnica no espaço psicoterapêutico, a fim de proporcionar 

uma postura terapêutica ontologicamente experienciada e refletida coloca o 

terapeuta em outro lugar. Afinal, o que é um homem? Desta forma, o homem é 

sendo por meio da linguagem. A linguagem se manifesta como existir, como 

acontecimento apropriativo, como constituição originária. O maior exemplo que 
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temos para poder ilustrar essa premissa é a viragem (Die Kehre)1 em Heidegger, 

que lançou o autor em sua própria Hermenêutica. Em busca da verdade do ser via 

poiesis de sua origem. “Origem significa aqui aquilo a partir do qual uma coisa é o 

que é, e como é” (HEIDEGGER, 2010, p.11). O meu convite é ver o invisível, a arte 

de olhar o que está velado. O homem é concebido como uma obra de arte via 

poiesis. 

Por intermédio do dizer poético, o qual diz o que as palavras não dizem, é que 

posiciono o meu modo-de-ser-no-mundo, pois tornar-me psicoterapeuta com 

orientação heideggeriana convoca-me para uma imensidão de possibilidades. De 

novo e de novo... Sempre em um novo encontro com o Dasein, experimentando 

assim, uma condição ontológica de conceber a linguagem.  

Almejo aproximar a Hermenêutica e a Psicologia, discorrendo sobre a tradição 

tecnicista que, tanto a Filosofia como a Psicologia postulam até aproximar-me da 

linguagem via poiesis. Na tentativa de ilustrar essa experiência, foi realizada a 

articulação de algumas passagens dos livros: A Divina Comédia - Inferno (2003) de 

Dante Alighieri e É isto um homem? (1998) de Primo Levi. 

  

	
1Termo em alemão utilizado para dizer de sua mudança de pensamento ao longo de sua trajetória. Desta forma, o 
pensamento heideggeriano tem três momentos: Heidegger I - Teólogo, cristão. Heidegger II - Filósofo. 
Heidegger III - Se afasta da Filosofia e cultiva o pensar como Pensador. 
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2. CAPÍTULO I: ENTRE O ENTE E O DASEIN 
 

No decorrer das minhas reflexões percebi a extrema importância de situar o 

leitor sobre os termos utilizado por Heidegger. Afinal de contas, o quê é Ente e 

Dasein? Para propor esta reflexão, primeiramente, torna-se necessário refletir que o 

ponto de partida de Heidegger é o problema do esquecimento do ser na tradição 

filosófica. 

 
Os primeiros gregos, pré-socráticos, segundo Heidegger, produziam 
conhecimento sobre os dois polos: do homem e do ser. Em seguida, porém, 
vem Platão que dissocia o ser do homem, colocando o ser no mundo das 
ideias. Tendo o seu declínio definitivo na filosofia de Hegel onde o ser não 
passa de lógica. Husserl por sua vez considera uma mera investigação de 
tipo transcendental, determinada por um ego também transcendental. 
Nietzsche consegue sair desta dinâmica do pensamento abstrato para o 
pensamento sobre o mundo dionisíaco e apolíneo. Porém, perde-se ao criar 
um super-homem que decide soberanamente a história da verdade. Desde 
os gregos o pensamento não teria distinguido adequadamente a diferença 
entre ente e o ser, entre o que existe simplesmente como uma coisa e entre 
o que é enquanto ser (DUARTE; NAVES, 2010, p.65). 
 

Heidegger propõe uma ontologia fundamental, pois, o Dasein é o único que 

questiona e compreende enquanto possibilidades este ser. Busca sentido para o ser. 

Busca uma abertura até o ser. A palavra Dasein surge como possibilidade de clarear 

este ser. Mas, não conseguimos analisar este ser de forma categórica, cindida e 

tecnicamente determinada, ou seja, sempre me faltarão palavras para definir este 

ser, lançado nas possibilidades, que escolhe e se escolhe a todo o momento. 

 
A resposta a esta pergunta só pode ser ambivalente e paradoxal e por isso 
mesmo estranha e curiosa: decerto que não e decerto que sim. Do contrário, 
não poderia haver nem havido a história que há e que houve. De um lado, 
nunca obteve nem se obtém uma definição do ser. Mas, em compensação, 
ganha-se sempre uma experiência essencial de seu sentido: a experiência 
de que o ser sempre se esquiva e desvia em todos os desempenhos de 
apreendê-lo, em qualquer esforço por representá-lo e defini-lo. Pois tudo 
que fazemos ou deixamos de fazer serve para nos distanciar2 (LEÃO, 2005, 
p.14). 
 

Percebe-se, portanto, com esta reflexão a limitação que temos em explicar o 

ser, pois este está lançado nas diversas possibilidades que se mostram e, vindo-a-

ser o tempo todo, renuncia, escolhe e questiona este ser-aí. Acredito que por este 

motivo seja tão difícil à compreensão do Dasein, pois o Dasein é justamente este 
	

2Citação retirada da apresentação de Ser e Tempo parte I de Martin Heidegger, por Emmanuel Carneiro Leão.	
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ser-aí existindo, vindo-a-ser a todo instante finitamente e indefinidamente. 

 
Dasein = ser absorvido por aquilo com o que me relaciono, ser absorvido 
em relação ao que está presente, ser absorvido naquilo que me diz respeito 
no momento. Um dedicar-se àquilo que me diz respeito. O dividir do mesmo 
mundo com outro nesta relação de ser absorvido por... É o que possibilita 
uma comunicação. Quando digo: o Dasein para quem está em jogo seu 
próprio ser, não se deve confundir o “seu ser” como subjetividade, mas é 
este seu ser-no-mundo que está em jogo para o ser-no-mundo mesmo 
(HEIDEGGER, 2009, p.201). 
 

 Podemos caminhar para uma busca acerca do sentido do Dasein. Assim, 

refletimos que Dasein e ente estão intrinsecamente ligados, pois o Dasein é o único 

ente que questiona o sentido do ser, por ter sempre seu ser em jogo. Somos e 

estamos sempre vindo-a-ser Dasein. Quer dizer que o Dasein não é uma “coisa”, 

passível de ser definida, explicada e concreta. O que podemos explicar são as 

coisas que estão ao nosso redor. Explicamos isso e aquilo. Explicamos os entes 

acabados, concretos. Mas não conseguimos explicar o ser-aí com as coisas, 

existindo com essas coisas e dando significado para as coisas, pois a todo o 

momento esse existir é inaugural. Este ente que questiona sua existência. 

 
O ser humano já está junto aos objetos que, por sua vez, não são coisas 
extensas, mas sim constituem o Mundo, na forma das diferentes relações 
que o ser humano estabelece com as coisas. Exemplo: uma barra de giz 
não se mostra como matéria extensa; uma barra de giz recebe sentido 
como um instrumento que permite ao ser humano que se comunique de 
uma certa maneira, maneira esta adequada ao local em que se dá a 
comunicação e adequada ao encontro típico, com outros seres humanos, 
que se dá nesse local. A barra de giz estará sempre referida ao modo de 
ser humano: sendo como é, o ser humano produz barras de giz. Sujeito-
objeto é uma distinção que somente pode ser feita quando se rompe a 
unidade ser-no-mundo que caracteriza a existência do ser humano (ROEHE, 
2012, p.15). 
 

Mas, mesmo na não explicação continuo meu caminho rumo à busca de 

sentido para o Dasein. Podemos refletir que este é o único ente que tem consciência 

de sua finitude. Que um dia não existirá mais. Terá um fim e que está determinado 

para um fim a partir do momento que nasce. Na pre-sença da possibilidade de existir 

continua buscando sentido para sua existência, ou seja, “desde o princípio o Dasein 

está predeterminado pelo seu fim. Basta o homem viver, que já é bastante velho 

para morrer, reza antigo provérbio alemão. Então a morte é esse fim como 

possibilidade da impossibilidade” (NUNES, 2010, p.22). Desse modo, Heidegger nos 

diz que “a morte é um incontestável fato da experiência” (2005, p.40). Este homem 
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também é o único entre todos os entes que é livre. Realiza escolhas, toma decisões 

as quais se configuram sua existência. Diferentemente dos outros animais, “o 

homem nasce possibilidades e não determinação” (SODELLI; TEODORO, 2011, 

p.249). 

 
O ser humano, portanto, não é e nunca seria um ser acabado e tudo aquilo 
que pode ser, estaria sempre diante de uma infinita gama de possibilidades. 
Estas possibilidades geram no Dasein um mal estar constante, uma 
permanente tensão entre o real, o que ele é, e aquilo que virá a ser. Geraria 
assim no Dasein, segundo Heidegger, a inquietação. Ou seja, assumindo 
seu passado, ao mesmo tempo, seu projeto de ser, o ser-aí afirma sua 
presença no mundo. Desta maneira ultrapassa o estágio da angústia e toma 
o seu destino em suas próprias mãos (DUARTE; NAVES, 2010, p.79). 
 

O homem está lançado no mundo, vindo-a-ser e sendo no mundo com os 

outros. “Dasein é sempre uma possibilidade, na qual se encontra uma abertura para 

a experiência. O homem é o ser-existindo-aí” (SODELLI; TEODORO, 2011, p.249).  

 
2.1 A Hermenêutica de Heidegger 
 

Para discorrer sobre a temática hermenêutica, torna-se necessário apreender, 

mesmo que de forma breve, a história da hermenêutica. Etimologicamente 

hermenêutica deriva do verbo grego hermeneuein que significa interpretar, ou ao 

substantivo hermeneia, ou seja, interpretação (PALMER, 1969 apud ALBERTI, 

1996). A Hermenêutica assumiu a concepção de uma doutrina que tem como 

objetivo apresentar regras para uma interpretação eficaz, predominantemente 

normativa e técnica (GRONDIN, 1999). 

 
Ela se restringia à tarefa de fornecer às ciências declaradamente 
interpretativas algumas indicações metodológicas, a fim de prevenir, do 
melhor modo possível, a arbitrariedade no campo da interpretação. Ela 
desfrutava de uma existência externamente em grande parte invisível, como 
‘disciplina auxiliar’ no âmbito daqueles ramos estabelecidos da ciência, os 
quais se ocupavam explicitamente com a interpretação de textos ou sinais. 
Por isso formou-se, desde a Renascença, uma hermenêutica teológica 
(hermenêutica sacra), uma hermenêutica filosófica (hermenêutica profana), 
como também uma hermenêutica jurídica (GRONDIN, 1999, p.23). 
 

Percebe-se também, que a palavra hermenêutica está associada ao mito de 

Hermes, o mensageiro dos deuses, “deus mediador, patrono da comunicação e do 
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entendimento humano cuja função era tornar inteligível aos homens, a mensagem 

divina” (BRAGA et. al., 2007, p.2).  

Na Grécia antiga, surgiu a Doutrina Estoica na qual consistia na prática 

interpretativa de mitos, “em encontrar atrás do chocante sentido literal, um 

significado mais profundo. O aspecto escandaloso ou absurdo do sentido imediato 

[...], que o ouvinte ou o leitor avisado devia descobrir” (GRONDIN, 1999, p.58). A 

Doutrina Estoica acreditava que era possível “transformar qualidades morais, ou 

forças naturais benéficas em deuses” (GRONDIN, 1999, p.58). Assim, a Filologia, a 

Teologia e as Ciências Jurídicas instrumentalizavam-se para clarear as 

compreensões dos escritos clássicos.  

Com a retomada dos estudos de textos clássicos em uma interpretação da 

linguagem originária dos escritos, uma nova empreitada mostra-se aos Filólogos, 

isto é, compreender “a transposição de um mundo cultural estranho através de 

estudos gramaticais, de conteúdo e históricos” (DILTHEY, 1957, p.21). Entretanto, 

somente no final do século XVIII é que “uma hermenêutica efetivamente poderosa” 

(DILTHEY, 1957, p.25) surge propondo uma articulação com outros saberes e 

unindo “o virtuosismo na interpretação filológica com uma real capacidade filosófica” 

(DILTHEY, 1957, p.25) iniciada com o pensamento de F. Schleiermacher com o 

objetivo de criar uma concepção da hermenêutica como arte de compressão via 

linguagem. 

 
Schleiermacher propõe, então, que a expressão, da qual se busca o sentido, 
começa não com a palavra, mas com o pensamento e este é a expressão 
de uma subjetividade, de uma vida. Considerar a vivência do autor da obra, 
enquanto ser que procura expressar-se aos leitores é a chave para a 
interpretação, pois insere novos elementos que complementam o sentido do 
texto (SANTOS, 2012, p.117). 
 

A nuance em Schleiemacher é justamente incluir a função psicológica na 

interpretação dos textos, ou seja, a subjetividade. A leitura de um texto passa a ser 

também a compreensão da alma do autor, tentando apreender e decifrar a intenção 

da fala do autor e assim poder desvelar sua alma, compreender sua linguagem. 

Partindo deste pressuposto, com Dilthey existe uma reviravolta na 

compreensão da hermenêutica. Sua maior contribuição é a separação das ciências 

humanas das ciências naturais, pressupondo a concepção de historicismo. 
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O projeto de Dilthey ultrapassa, portanto, o domínio da história propriamente 
dita. Para ele, a hermenêutica é o fundamento das ciências humanas, 
porque, diversamente das ciências da natureza, as ciências humanas se 
consubstanciam com base na compreensão (das Verstehen), e não na 
explicação (das Erklären) (ALBERTI, 1996, p.10). 
 

Dilthey parte da concepção de que um fenômeno não pode ser explicado pelas 

ciências humanas como uma lei causal, mas compreendido. Assim, o seu círculo 

hermenêutico é refletido “enquanto existir (vivência), o espírito edifica o mundo 

histórico (expressão) que, por fim é submetido à compreensão pelas ciências 

humanas” (SANTOS, 2012, p.120). Agora, parte-se do pressuposto da necessidade 

de colocar-se no lugar do outro a fim de vivenciar e sentir (como se) a experiência 

do outro fosse sua própria expressão. Mas, compreender o outro não é possível se 

não compreendo a mim mesmo. O historicismo ideográfico tem uma tarefa de difícil 

solução, o problema do método.  

 
A revivência integral não é possível: não se sai da própria pele para se 
meter na alheia - a perspectiva do intérprete, sua história, sua inserção 
particular num universo simbólico particular o acompanham a toda parte. 
Mas mesmo que fosse possível a revivência perfeita, não se resolvia assim 
o problema do conhecimento, que supõe a possibilidade de enunciação. [...] 
Ao invés da revivêcia, propõe-se, então, a reconstrução de sentido. Há que 
decifrar e interpretar as manifestações vitais, culturais e psicológicas, ou 
seja, cabe às ciências do espírito uma tarefa hermenêutica (FIGUEREDO, 
2007, p.34). 
 

Mas, para que a hermenêutica seja reconhecida no campo das ciências torna-

se necessário compreendê-la descolada de uma visão divina e religiosa em busca 

da reconstrução deste sentido. O estruturalismo surge com outro posicionamento, 

visando garantir metodologicamente uma postura científica e superar as ciências 

compreensivas. Desta forma, acredita-se na possibilidade de neutralidade 

objetivando a elaboração de métodos e técnicas interpretativas com o mesmo 

padrão de objetividade das ciências da natureza. 

 
Embora queiram chegar à compreensão da vivencia na experiência 
irrefletida e imersa nos horizontes da cultura, introduzem uma longa 
mediação metodológica e técnica a fim de neutralizar a subjetividade do 
pesquisador e a consciência imediata do sujeito, promovendo o encontro 
dos dois no terreno objetivo das estruturas inconscientes. [...] Quando o 
intérprete e o interpretado compartilham integralmente as mesmas regras 
de comunicação, o processo é fácil e imediato. Caso contrário, é 
necessários inventar hipóteses acerca destas regras e testar sua 
pertinência na própria prática interpretativa (FIQUEREDO, 2007, p.35). 
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A fim de transcender a concepção estruturalista e compreensiva, surge à 

fenomenologia distanciando-se do pensamento empirista e hipotético. 

 
O problema para cuja solução foi criada a fenomenologia é o da 
fundamentação do conhecimento. [...] A fenomenologia da existência (ou, 
em alguns autores, do existente) humana descobre que o homem é um ser 
que não tem essência nenhuma pré-definida. A existência é o modo de ser 
de quem projeta e realiza seu destino, indissociavelmente vinculado a uma 
situação, mas transcendendo-a num impulso incessante para a frente, para 
o futuro, para o nada, para a morte (FIGUEREDO, 2007, pp.35, 37). 
 

Com esse breve panorama histórico foi possível percorrer a origem da 

hermenêutica, até nos aproximarmos da hermenêutica refletida por Heidegger, a 

qual será o nosso foco. Percebe-se também uma postura radical do pensamento 

hermenêutico refletido e revisitado até o momento, pois Martin Heidegger (1889-

1976) busca superar o impasse do historicismo e da questão do espírito, 

proporcionando uma reflexão da hermenêutica em um caminho filosófico. A 

hermenêutica em Heidegger alcança uma posição distinta de tudo o que foi 

desenvolvido até o momento. “Para ele, a hermenêutica não é uma técnica da qual 

nos apropriamos em determinados momentos de pesquisa, mas está diretamente 

ligada ao cotidiano da nossa existência” (SANTOS, 2012, p.121). Compreende-se, 

portanto, que o homem é ser-aí.  

 
Isso expressa à facticidade do existir humano, pois ele é lançado a uma 
situação por ele não escolhida, apenas aí se encontra. Com essa 
elaboração, o filósofo aponta para duas características fundamentais do 
homem: a temporalidade e a mundanidade (SANTOS, 2012, p.121). 
 

Mundo, segundo Heidegger, compõe o significado que as coisas possuem para 

o homem, ultrapassando a materialidade. “É no mundo, totalidade dotada de sentido, 

onde se configura a existência humana. Por isso, o ser-aí é ser-no-mundo” 

(SANTOS, 2012, p.121). Assim, a ontologia heideggeriana compreende que não é 

possível abordar o ser como um objeto de conhecimento passível de ser apreendido. 

Esta inviabilidade refere-se ao fato de, inevitavelmente, ao percorrermos esse 

caminho, categorizarmos e tentarmos explicar o inexplicável esquecendo-se de ser. 

Heidegger diz que o ser se apresenta a nós em seu “encobrir-se e velar-se” 

(HEIDEGGER, 2012, p.84 apud SANTOS, 2013, p.77). 

Partindo por esse viés, a hermenêutica não é mais compreendida como um 

conjunto de regras e técnicas para o desvelamento e interpretação de textos, nem 
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uma metodologia para as ciências do espírito, tão pouco para interpretações bíblicas, 

mas caminha para uma interpretação fenomenológica da existência humana. “A 

hermenêutica tem como tarefa tornar acessível o ser-aí próprio em cada ocasião, em 

seu caráter ontológico do ser-aí mesmo, de comunicá-lo, tem como tarefa aclarar 

essa alienação de si mesmo de que o ser-aí é atingido” (HEIDEGGER, 2012, p.21 

apud SANTOS, 2013, p.78). 

Assim, a questão fundamental da reflexão de Heidegger é o sentido do ser, ou 

seja, o homem como ser-aí ou Dasein, pois este é o único, entre todos os entes, que 

solicita e questiona o sentido do ser. A palavra compreensão, neste momento, difere 

significativamente das reflexões realizadas até então. Segundo Heidegger “a 

compreensão é um modo de ser-em tão originário quanto à disposição. 

Compreender é entendido, por este autor, como um ato de tornar visíveis e 

familiares, às entidades e seres, suas utilidades e serventias” (SODELLI; TEODORO, 

2011, p.253). 

 
Compreender alguma coisa é a realização ôntica do existencial 
‘compreensão’, que está sempre implicado no existencial ‘afinação’, o qual 
se traduz onticamente em alguma emoção. É a partir da compreensão que 
o Dasein dá sentido e significado para seu mundo, realizando seu poder-ser 
a partir de suas possibilidades fáticas (SODELLI; TEODORO, 2011, p.253). 

 

O discurso faz a mediação da possibilidade linguística em termos 

compreensivos entre a escuta e o silêncio. 

 
Somente onde se dá a possibilidade existencial de discurso e escuta é que 
alguém pode ouvir. Quem “não pode ouvir” e “deve sentir” talvez possa 
muito bem e, justamente por isso, escutar. O ouvir por aí é uma privação da 
compreensão que escuta. Discurso e escuta se fundam na compreensão. A 
compreensão não se origina de muitos discursos nem de muito ouvir por aí. 
Somente quem já compreendeu é que poderá escutar (HEIDEGGER, 2005, 
p.223). 

 

Silenciar, neste sentido, não pode ser definido como uma não emissão de sons. 

Silenciar pode ser refletido e ser re-conhecido como o som que ecoa de si, 

diferentemente do falatório cotidiano que diz também do ser-aí. Assim, falar só por 

falar, emitir sons de forma arbitrária, oculta e vela a fala enquanto originária, 

distanciando a apropriação do que se fala. Diz das coisas sem nada dizer “um falar 

sem conteúdo original, isto é, um falar cujo conteúdo é o já dito e repetido de 

inúmeras formas, a ponto de se tornar indiferente a quem escuta” (SODELLI; 
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TEODORO, 2011, p.256). A hermenêutica, portanto, situa-se em um modo de 

compreensão do ser, por ser peculiarmente “interpretativo e comunicativo, 

corresponde à facticidade da estrutura ontológica” (SANTOS, 2013, p.79). Heidegger 

faz também uma ligação entre a hermenêutica e a existência, pois o homem é o 

único que tem consciência de sua finitude, de sua facticidade, consciência de si e 

das coisas que o rodeiam. 

 
Esse caráter “fático” da hermenêutica está em íntima relação com o caráter 
“existencial” do ser-aí e é esta simbiose que permite ao homem conhecer os 
entes mundanos e interpretá-los. Resultado: o conhecimento dos entes não 
é apenas interpretação dos fatos, mas o resultado, expressão da 
compreensão e familiaridade que o ser-aí estabelece com o mundo. Essa 
relação, como prevenção da angústia, torna-se visível através de uma certa 
familiaridade entre o homem, o mundo e os entes intramundanos (SANTOS, 
2013, p.80). 
 

Nas obras de Heidegger é notório o espaço de destaque sobre a questão do 

ser, ou seja, a ontologia. Entretanto, todo esse caminhar, aclarar, que Heidegger 

percorre, desvela o seu pensamento. Em seu livro A caminho da Linguagem (2003) 

escrito em 1959, nunca esteve tão próximo da tradição hermenêutica. 

 
Para o Heidegger tardio, o hermenêutico tornou-se, portanto, uma outra 
palavra para a linguagem, bem entendida como oferta de uma notícia, em 
vista de um correspondente escutar-entendendo. Se isso é correto, 
devemos certamente admitir que a caminhada filosófica (e não apenas a 
tardia) de Heidegger, que se sabia a caminho da linguagem, também deve 
ser refletida como um ‘a caminho’ da hermenêutica (GRONDIN, 1999, 
p.177). 
 

A linguagem, agora, é concebida como manifestação do ser, como a casa do 

ser. A hermenêutica não está fundamentada em categorias, padrões e 

manifestações das coisas, mas “é a realidade da coisa que vem de encontro a nós” 

(ALBERTI, 1996, p.15). Heidegger não compreende um objeto que se dá em uma 

abertura, o caminho para compreensão se dá em refletir o ser da própria abertura, o 

ser lançado no Dasein. Este ser velado, oculto, encoberto pela tradição, pela técnica, 

pela metodologia, pela categoria, pela verdade e pela teoria. Nessa perspectiva, 

considero que no projeto de Heidegger não há um caminho seguro, mas um 

caminhar próprio, indeterminado e finito. Podemos dizer que é uma pedra no sapato 

de muitos e um alívio para outros tantos. 
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2.2 A “Deusa”: Verdade 
 

Neste caminho em busca de sentido pelo que escrevo, acredito e desvelo, 

impulsionada pelo pensamento de Martin Heidegger, não poderia ficar de fora a 

questão da verdade. Meu convite nesse tópico é pensar o homem no mundo fora de 

um enquadramento, de uma categoria e, principalmente, tornar explícita minha 

crítica sobre a visão fragmentada, cindida e tecnicamente determinada de conceber 

o homem no mundo. Desde o início do texto, há provocações e inclinações para esta 

temática, entretanto, nada explícito. Mas, depende dos olhos de quem vê. Quando 

cito Fernando Pessoa no começo desta conversa, coloco de forma escancarada 

essa questão. Mas, como disse anteriormente, depende dos olhos de quem vê. 

Tudo nas ciências deve ser nas entrelinhas, velado e encoberto, contudo, 

empiricamente explícito. Esta questão mostra-se um tanto contraditória.  

Vamos nos distanciar do pensar dentro da caixa. Proponho uma reflexão, 

categorizada por muitos de radical. Mas o que significa ser radical, pensar 

radicalmente? Um pensamento extremista? Pessoas ou grupo de pessoas que 

pensam de forma autoritária e inflexível? A fim de transcender esta concepção 

pensaremos na etimologia da palavra radical, que em Latim - radix significa raiz, 

origem ou fundamento. Partindo desse pressuposto, incito uma reflexão, portanto, 

radical em sua radicalidade originária, ou seja, convido você a sair da caixa e se 

desacostumar a pensar o já pensado, comprovado e etiquetado. 

 
Quando nascemos, já herdamos uma série de crenças e valores que 
reproduzimos como se ‘sempre tivesse sido assim’. Compartilhamos de 
uma compreensão da realidade e da verdade cuja origem desconhecemos 
e não nos questionamos. Não nos perguntamos sobre a origem do critério 
que temos para afirmar o que é real, o que é verdadeiro, nem sobre a 
possibilidade de que seja de outro modo. Cotidianamente, nós reforçamos e 
atualizamos esses critérios e medidas da realidade (EVANGELISTA, 2010, 
p.2). 
 

Mas, de qual verdade estamos falando? Há muitas verdades? Existe uma 

verdade absoluta? Inevitavelmente este tema traz consigo muitos questionamentos, 

afinal de contas, quem não quer ser o “dono da verdade”. Na nossa cotidianidade 

somos rodeados de mensageiros da verdade, deuses metafóricos travestidos em 

pele de gente. Desde a mitologia grega até os nórdicos e católicos, sempre existiu a 

luta em busca da verdade perfeita, da “deusa” verdade. Hoje, pensando nas 
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Ciências Humanas, as classes de Psicologia nunca estiveram tão cheias de 

verdades absolutas. Quem esteve em uma classe desse tipo pode comprovar 

empiricamente este fato. No entanto, somos abarcados pelo questionar. 

Questionamos isso e aquilo. Questionamos as coisas. Incessantemente a busca 

pela verdade nunca foi tão desbravadora.  

 
Hoje, quando perguntamos pela verdade de algo, estamos imersos nas 
compreensões herdadas dessa tradição, que situa a verdade no conceito e 
institui a mensurabilidade como seu parâmetro. Mas, a questão do ser, 
pensada pelos pré-socráticos como physis, foi esquecida no momento em 
que se passou a pensar a verdade, primeiro como adequação (Aristóteles), 
depois como revelação (filosofia medieval) e ainda como certificação 
(Descartes). A obra de Heidegger busca resgatar a questão do ser, 
esquecida e ocultada pela questão da possibilidade do conhecimento 
verdadeiro (EVANGELISTA, 2010, p.5). 
 

Pensando, portanto, no resgate da questão do ser, Heidegger propõe uma 

investigação fora dos padrões de uma teoria do conhecimento. Seu projeto inclina-

se em pensar no fundamento ontológico da verdade. Heidegger, para pensar a 

questão da verdade, caminha rumo à história da filosofia. Em sua obra Parmênides 

(2008) Heidegger aproxima-se do conceito de verdade refletido pelo filósofo 

Parmênides 540 a.C. Ao retomar este pensamento, depara-se com o poema Acerca 

da Natureza3 que se divide entre a parte da doutrina da verdade (alétheia) e a 

doutrina da opinião (doxa). Parmênides faz referência sobre uma deusa em seus 

escritos, e Heidegger questiona quem é essa deusa. Desta maneira, Heidegger não 

coloca a deusa verdade como sendo a representação de algo divino ou de algo que 

temos ou não temos. A própria verdade é a deusa.  

 
Talvez o pensador Parmênides queira, por um artifício semelhante, dar a 
seus pensamentos, em geral muito abstratos, mais plenitude e colorido. 
Além disso, se considerarmos que o início do pensamento ocidental se 
realiza, segundo a opinião usual, como dissociação do logos (razão) a partir 
do mythos (mito), então parece inteiramente compreensível que restos de 
representação ‘mítica’ ainda se tenham mantido nas primeiras tentativas 

	
3Fragmento do chamado poema doutrinário, com os versos 22-32 retirado do livro Parmênides (2008) traduzido 
por Sérgio Mário Wrublevski. “E a deusa me acolheu com simpatia; ela tomou minha mão direita na sua; então, 
ela falou a palavra e se dirigiu para mim neste modo: ‘Ó homem, companheiro de imortais condutoras de carro, 
que te conduzem, com os cavalos, alcançando nossa morada. Bênção (é) contigo! Pois não um destino ruim te 
enviou a trilhares este caminho - pois, em verdade, ele está para além dos homens, fora de sua senda (muito 
batida) -, mas, sim, tanto estatuto como também ordem. Mas é necessário que experimentes tudo, tanto o coração 
intrépido do descobrimento bem abrangente, como também o aparecer na sua aparência para os mortais, onde 
não mora a confiança no desencoberto. Porém, também, isto haverás de apreender a conhecer, como o que 
aparece e que (na necessidade) permanece usado de modo a ser adequado ao aparecer, na medida em que 
transluz através de tudo e (portanto) deste modo tudo costuma” (HEIDEGGER, 2008, p.24-25). 
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‘primitivas’ de um tal pensar. Mediante tais e semelhantes reflexões, pode o 
aparecimento de uma deusa ser suficientemente esclarecido num ‘poema 
doutrinário filosófico’ (HEIDEGGER, 2008, pg.19). 
 

Nessa aproximação com o pensamento de Parmênides, Heidegger 

compreende que a origem do termo grego verdade possui um elo com o sentido 

originário do ser, isto é, envolve uma compreensão ontológica do ser, pois a verdade, 

neste sentido, é o ente descoberto, é este encobrimento e descobrimento. Podemos, 

certamente, fazer uma analogia com o Dasein, que, conforme discutido 

anteriormente, está sempre na verdade e não verdade, velado e desvelado, vindo-a-

ser constantemente de forma inaugural desvelando e ocultando a sua existência. 

Heidegger, ao voltar-se para o pensamento grego, busca o sentido originário da 

palavra verdade. Retomemos o significado da palavra alétheia que para os gregos 

significa des-ocultação. “Deixar-ser significa aqui o entregar-se à abertura (clareira) 

na qual os entes podem vir a ser o que são e como são, assim como deles receber a 

medida” (EVANGELISTA, 2010 p.7) e, nessa desocultação, ocultamos outras 

possibilidades de deixar-ser humana. Heidegger compreende o homem enquanto 

abertura ou clareira. Neste ponto cabe ressaltar que não estamos com este 

pensamento nos aproximando aos poucos da verdade e sim pensando na essência 

da verdade enquanto originária. Não compreendemos que a visão de homem e 

mundo postulada por outras correntes filosóficas seja menos certa. Estamos, neste 

sentido, compreendendo que  

 
desvelamento não é apenas tirar um véu ou uma cobertura de algo e assim 
‘achá-lo’, ‘revelá-lo’ para quem o tirou, desvelar como verdade significa que 
se consegue perceber o que se apresenta do jeito que a coisa é. O ser-
verdadeiro é o ser-descobridor, pois com a descoberta dos entes, com o 
desvelamento deles chegamos à verdade primeira, que não é concordância. 
A verdade como concordância, tendo sua gênese na proposição, não 
abarca todo o sentido que a verdade realmente tem e a limita ao âmbito do 
juízo e a ‘aprisiona’ nele (ABREU, 2011, p.171). 
 

Neste ponto, podemos pensar porque a verdade enquanto originária tornou-

se concordância. A verdade enquanto concordância é o que guia as ciências 

humanas. Podemos dizer que as ciências humanas muitas vezes apropriam-se da 

doxa e não da alétheia. A verdade enquanto concordância significa que uma ou mais 

pessoas concordam mutuamente que aquilo é o que é, ou seja, existe um juízo de 

valor para dizer que isto é o que é. A verdade compreendida enquanto concordância 

torna-se aprisionada dentro de padrões e hipóteses já dadas, transformando, assim, 
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a verdade em algo universal. Claro que não podemos desconsiderar esse 

pensamento sobre a verdade, entretanto, estamos aqui pensando na verdade 

humana, a verdade que cada homem carrega consigo e não a concordância de que 

um homem pode ser passível de ser descrito com os olhos de quem o vê. Exponho 

um exemplo para tornar mais clara esta questão. Não tenho como pretensão, com 

este capítulo, que essa temática seja para o leitor inteligível, ou que explique a 

verdade como ela é, ou, ainda, explique o que é a verdade no pensamento de Martin 

Heidegger. Minha premissa é instigar uma reflexão desveladora no sentido original 

da alétheia e não explicar uma teoria do conhecimento ou a melhor forma de 

conceber a verdade ou, ainda, o logos enquanto razão, ou seja, não tenho pretensão 

de ter razão. 

Fernando Pessoa, mais uma vez, será citado. Genialmente e de forma 

inspiradora, levou-me por caminhos que me fizeram refletir sobre essa “deusa” tão 

venerada. Seu poema Tabacaria me fez pensar por dias nessa questão. Pensei 

acordada e em sonhos. Pensei incessantemente. De fato, um poema genial que 

pode dizer de uma vida inteira, ou também, nada dizer. Afinal, não estamos em 

busca de concordância e sim de reflexão. Estamos em busca da verdade que cada 

um compõe seu ser-no-mundo, isto é, que compõe o seu significado originário. Este 

desvelar pode nos levar a um entendimento rumo à liberdade. Experimentar esse 

desvelar liberta o meu ser-no-mundo que está intrinsecamente ligado a minha 

prática profissional. Gostaria, portanto, de terminar esta reflexão com um trecho do 

sublime poema de Fernando Pessoa - Tabacaria que tanto desvelou o meu ser-no-

mundo e, que desvelou a minha prática sem ideal nem esperança. 

 
O homem saiu da Tabacaria (metendo o troco na algibeira das calças?). 
Ah, conheço; é o Esteves sem metafísica. 
(O Dono da Tabacaria chegou à porta). 
Como por um instinto divino o Esteves voltou-se e viu-me. 
Acenou-me adeus, gritei-lhe Adeus ó Esteves! 
E o universo reconstruiu-se-me sem ideal nem esperança, e o Dono da 
Tabacaria sorriu. 

 
 

Fernando Pessoa. 
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2.3 Liames entre Psicologia e Daseinsanalyse 
 

Agora que os pressupostos filosóficos de conceber o homem no mundo foram 

explicitados, convido você a percorrer o liame que entrelaça a Psicologia e a 

Daseinsanalyse. Liame significa aqui laço, vínculo.  

A Daseinsanalyse não é uma teoria criada por Heidegger para ser aplicada na 

Psicologia. Heidegger tinha como exercício filosófico pensar a questão do 

esquecimento do ser e, não o de criar uma teoria psicológica do conhecimento. O 

primeiro esforço de transpor o pensamento de Heidegger em uma perspectiva 

clínica iniciou-se com Binswanger, psiquiatra suíço. Mas, o esforço de Binswanger 

permaneceu em uma postura terapêutica ôntica de conceber o fenômeno e não 

ontológica, conforme postulado por Heidegger. “Binswanger lança mão de um 

conceito originalmente ausente em Heidegger, pois ao lado da noção heideggeriana 

de ‘cuidado’ (sorge) ele acrescenta o existencial amor” (SODELLI; TEODORO, 2011, 

p.260). Dessa forma, fica nítido que o pensamento de Binswanger percorre um nível 

ôntico, pois “a tentativa de Binswanger de produzir uma fenomenologia do amor 

como uma ontologia, operando uma extensão da ontologia fundamental de 

Heidegger, foi prontamente criticada, por vários comentadores” (LOPARIC, 2002, 

p.392) inclusive pelo próprio Heidegger. 

Medard Boss, psiquiatra e psicoterapeuta que pautava sua prática à luz da 

Psicanálise freudiana e, inclusive, foi analisado pelo próprio Freud, após a leitura de 

Ser e Tempo “e influenciado pelas ideias de Binswanger, voltou-se para o 

pensamento de Heidegger” (SODELLI; TEODORO, 2011, p.260) exclusivamente 

para repensar sua prática clínica. Em 1947 Boss escreve uma carta para Heidegger 

pedindo ajuda de ordem acadêmica que, por sua surpresa, foi prontamente 

respondida. Entre visitas, cartas e a aproximações com Heidegger, Boss organiza os 

famosos Seminários de Zollikon que ocorreram semestralmente de 1959 a 1969. 

Boss fica encarregado, portanto, de fazer a transposição do pensamento filosófico 

de Heidegger para o contexto clínico. Nos Seminários de Zollikon, coordenado por 

Heidegger a convide de Boss, o filósofo expõe aos médicos e psiquiatras a 

compreensão de existência humana postulada em Ser e Tempo e discute a 

diferença entre analítica e análise.  

Neste ponto, decisivamente, postula uma atitude terapêutica diferente de tudo 

produzido até então. Heidegger opta pelo termo analítica ao invés de análise para 
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evitar distorções e generalizações do seu pensamento, pois a concepção de análise 

remete a ideia de análise de um aparelho psíquico. Essa concepção é 

fundamentalmente cartesiana, ou seja, divide o homem a fim de explicá-lo enquanto 

um somatório de partes. Partindo desse ponto de vista, a prática do psicólogo 

demanda uma solução, um ajustamento de algo que está desajustado. O psicólogo 

é concebido como um especialista em solucionar problemas com técnicas e 

métodos eficazes para ajustar as pessoas em diversos setores da vida, ou seja, tudo 

é visto de forma cindida e reduzida a partículas individuais. No entanto, Heidegger 

diz que nem toda argumentação de algo necessariamente deve ser uma análise 

neste sentido. “O registro de uso mais antigo da palavra análise remonta à Odisséia 

de Homero e descreve aquilo que Penélope fazia todas as noites, desfazer a trama 

que ela tecera durante o dia” (MATTAR; SÁ, 2008, p.194). Heidegger propõe a 

Analítica do Dasein que vai à caminho rumo ao sentido originário da condição 

humana. Na analítica não buscamos uma explicação dos fenômenos ou em produzir 

resultados eficazes. 

 
A finalidade da analítica é, pois, evidenciar a unidade original da função da 
capacidade de compreensão. A analítica trata de um retroceder a uma 
‘conexão em um sistema’. A analítica tem a tarefa de mostrar o todo de uma 
unidade de condições ontológicas. A analítica como analítica ontológica não 
é um decompor em elementos, mas a articulação da unidade de uma 
estrutura. Este é o fator essencial no meu conceito de ‘analítica do Dasein’. 
No decorrer desta Analítica do Dasein em Ser e Tempo eu também falo de 
Daseinsanalyse, com o que quero dizer o exercer da analítica 
(HEIDEGGER, 2009, p.153). 
 

A analítica não desintegra o fenômeno e sim reconduz o fenômeno para o seu 

sentido, para o seu caráter originário enquanto condição de possibilidade. “A 

analítica tece e destece para libertar o sentido que possibilita o tecido, para 

vislumbrar o próprio tecer e re-tecer” (MATTAR; SÁ, 2008, p.194). A Dasenisanalyse 

almeja reconduzir o homem ao seu modo de ser próprio e podemos aqui retomar o 

sentido da alétheia por uma via poética. “Não-esquecido pode ser recordado. 

Recordar vem de um radical latino cor-crodis, que significa coração. [...] colocar o 

coração de novo; alétheia, verdade - não meramente o não-esquecido, mas aquilo 

em que se pode pôr de novo no coração” (POMPEIA, 2013, p.160-161). Heidegger 

afirma em Seminários de Zollikon que o homem está destinado ao cuidado. 

Psicoterapia, por esta ótica, é pró-cura pra cuidar, ou seja, psicoterapia é cuidar. 

Cura em latim significa cuidar. Cabe aqui ressaltar que a Daseinsanalyse distancia-
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se do modelo médico de cura. Deste modo, assume uma postura terapêutica de 

tratar. Tratar é compreendido como exercer cuidado. “Compreendemos o paciente 

como alguém que precisa de cuidado, que precisa de abrigo porque, por alguma 

razão, a existência dele se viu solicitada por algo ao mesmo tempo delicado, difícil e 

importante” (POMPEIA; SAPIENZA, 2011, p.157). 

A clínica psicológica à luz da Daseinsanalyse tem como propósito expandir a 

liberdade com a finalidade do cliente ter a experiência de apropriar-se de sua 

existência enquanto possibilidades e escolhas, ou seja, assumir a difícil tarefa de 

ser-no-mundo. Acredito que o mais importante não é conceber a Fenomenologia 

como uma abordagem ou corrente teórica instituída dentro da Psicologia e sim 

concebê-la enquanto abertura de sentido, ou seja, “esta proposta implica em que o 

terapeuta mantenha a abertura para o outro que lhe vem ao encontro e corresponda, 

no sentido de apreender-lhe o sentido e construir uma compreensão conjunta” 

(SODELLI; TEODORO, 2011, p.265). Não se trata de afirmar uma superioridade e 

uma eficácia em seu método. Não estamos aqui falando do método científico e 

sistemático de conceber o fenômeno. Compreendemos o método fenomenológico no 

seu sentido original e nos deparamos com um ‘caminho para’. Em Seminários de 

Zollikon, Heidegger diz que este é um método que podemos nomear de “envolver-se 

especialmente em nossa relação com o encontro, em que já nos encontramos 

sempre [...] temos, pois, de caminhar o caminho até nós mesmos” (2009, p.148). 

Compreendemos que o homem incessantemente busca abrigo, mas esse abrigo 

configura-se como liberdade e não aprisionamento. 

 
O homem é essencialmente necessitado de ajuda, por estar sempre em 
perigo de se perder, de não conseguir lidar consigo. Este perigo é ligado à 
liberdade do homem. Toda questão do poder-ser-doente está ligada à 
imperfeição de sua essência. Toda doença é uma perda de liberdade, uma 
limitação da possibilidade de viver (HEIDEGGER, 2009, p.198). 
 

Assim, é explícito que a Daseinsanalyse compreende o fazer psicoterapêutico 

por uma via diferente das concepções tradicionalmente abordadas na Psicologia. 

Neste novo modo de pensar o fazer psicoterapêutico e, principalmente, de assumir 

uma postura terapêutica não explicativa e sim vivida-com-o-outro, nos afastamos do 

pensamento calculante que busca controlar as variáveis ou prever os fenômenos ou, 

ainda, analisar um aparelho psíquico. Por isso, é extremamente importante, na 

prática daseinsanalítica, a supervisão, os grupos de estudos e reflexões, pois 
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podemos cair na nossa própria armadilha e transformar o pensamento 

fenomenológico em uma técnica sobre a técnica. Romper com o pensamento 

explicativo e calculante são cruciais para uma postura terapêutica fenomenológica e 

possibilitar uma abertura para o pensar meditativo-fenomenológico. “Assim a relação 

de daseinsanalistas e analisando pode ser vivida como uma relação de Dasein para 

Dasein” (HEIDEGGER, 2009, p.163).  

 
Compreender o mundo do cliente é compreender a sua verdade e a sua 
ambiguidade enquanto ser-no-mundo. É compreender o terapeuta também 
a partir desta mesma ambiguidade. Assim como o pesquisador ou o filósofo 
que tentam compreender o mundo, o psicoterapeuta é um ser-no-mundo e 
não alguém dotado de verdade, resposta ou saída para o sofrimento do 
outro. Assumir a busca de compreensão do mundo do cliente é também 
assumir a (im)possibilidade de alcançar a percepção do outro a partir da 
experiência vivida e não apenas a partir do que a racionalidade nos 
apresenta (FREITAS, 2009, p.104). 
 

Do ponto de vista daseinsanalítico, o terapeuta caminha lado a lado com o 

cliente para que, na abertura de ser ele mesmo, possa dentro de suas possibilidades, 

assumir e se reconhecer ser livre. Provocamos um encontro que esteja aberto à 

estranheza, ao imprevisível e ao incontrolável. Pode soar um tanto poético este fazer 

psicoterapêutico, mas acredito que essa fusão configura-se em um encontro de 

Dasein para Desein. Heidegger (2009) diz que a pergunta situa-se em “como e o 

que é o homem como homem e o fato de que, na verdade, ele se relaciona 

fundamentalmente de acordo com seu ser com outros entes e consigo mesmo” 

(p.192-193).  

No encontro psicoterapêutico, o terapeuta assume e se compromete em 

percorrer um caminho com o cliente por meio do pensamento meditativo, ou seja, 

percorrermos esse caminho na velocidade e no tempo do cliente. Não cabe a nós, 

daseinsanalistas, modelar e enfeitar esse caminho. Quem tematiza o encontro é o 

próprio cliente, que é o único que pode dizer de si e dar sentido para sua existência. 

Reconhecemos que o terapeuta não é dotado de uma neutralidade, de um colocar-

se pela metade no encontro e de um não se misturar com o outro. Pelo contrário. 

Admitimos o difícil caminho para um espaço terapêutico aberto enquanto clareira. O 

pensamento meditativo angustia porque nos sentimos despidos. Este pensar 

meditativo caminha por uma via do dizer aberto, via poiesis. Uma postura 

terapêutica que vislumbra uma escuta autêntica e meditativa via poiesis inclina-se 

para uma via desveladora. É um levar a luz, trazer algo para a desocultação. A 
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linguagem via poiesis no encontro terapêutico busca liberdade. “Nessa forma de 

linguagem, quando há compreensão, esta vem gratuitamente, emocionalmente e 

sem necessidade trazido de argumentação mediada pela razão” (SODELLI; 

TEODORO, 2011, p.270). O encontro daseinsanalítico configura-se, portanto, como 

uma possibilidade de abertura de familiaridade com sua própria verdade. A verdade 

que liberta. 

 

3. CAPÍTULO II - LINGUAGEM VIA POIESIS: A MORADA DO SER 
 

Neste nosso caminhar, chegamos ao ponto crucial da nossa reflexão. 

Chegamos ao ponto que impulsionou este projeto. Chegamos à linguagem via 

poiesis. Para começar a tecer esse caminho, vamos partir da concepção original da 

noção poiesis para, assim, aproximá-la da Psicologia. Esse percurso foi crucial e 

indispensável para elaboração desse Ensaio. Se fez necessário também, revisar a 

bibliografia de Dante Alighieri e Primo Levi, pois a articulação entre os autores se 

consolida pelo seu caráter hermenêutico. 

 

3.1 A Noção de Poiesis 
 

Quando observamos a noção de poiesis entre os gregos, percebemos que 

originariamente esta noção não nasceu em meio aos primeiros poetas e filósofos. 

Entretanto, enfatizo que o significado da palavra poiesis tem grande relevância no 

pensamento filosófico, principalmente no de Platão, que busca postular uma noção 

de precisão. A expressão originária do verbo poiéo significa fabricar, executar, 

confeccionar. Poiesis, portanto, pode ser compreendida por fabricação, confecção. 

Mas, não significa um produzir técnico, preciso e manipulável (SOUZA, 2007). 

 Devemos entender, neste sentido, a origem da palavra tekhné e porque está 

intrinsecamente ligada a palavra poiesis. A tekhné (técnica) em seu sentido 

originário deriva do termo grego poiesis. Coincidência? Podemos dizer que não. Na 

verdade, percebemos que algumas palavras importantes para compreender o 

pensamento heideggeriano estão intrinsecamente ligadas.  

No projeto de Heidegger, percebe-se que ele volta para o sentido originário de 

algumas palavras, pois ao longo da história, elas enraizaram-se em outros sentidos 

e significados diferentes da etimologia grega. Ocasionando essa imensidão de 
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significados que nos causa estranhamento e confusão, pois temos que apreender as 

palavras em um sentido diferente do qual estamos acostumados. No entanto, esse 

“se desacostumar” torna-se crucial se pretendemos trilhar um caminho rumo à 

compreensão da ontologia de Heidegger.  

Poiesis, deste modo, não se apresenta como a fabricação de alguma coisa 

concreta, passível de ser manipulada com regras precisas que pode balizar qualquer 

um a fim de “fabricar” uma coisa útil. Útil pra quem e pra quê? Para a razão? Para a 

racionalidade? “A poiesis é uma fabricação que, imediatamente no ato de criar, 

instaura o sentido para o fabricado, pois o faz livremente, ou seja, alheia a qualquer 

determinismo que restrinja de antemão o ser da criação” (SOUZA, 2007, p.87). Para 

refletimos sobre esse diálogo que Heidegger faz com a poesia, precisamos 

compreender previamente a viragem (Die Kehre) em Heidegger. 

A viragem no pensamento heideggeriano não deve ser compreendida como um 

abandono das concepções refletidas em Ser e Tempo, uma de suas obras principais, 

e sim como uma extensão do seu pensamento. Não compreendemos a viragem 

como um desconstruir do pensamento heideggeriano anterior a 1930, e sim como 

um caminhar próprio na abertura que somos. Com certeza, nos parágrafos34 e 35 

de Ser e Tempo, podemos perceber os primeiros passos rumo ao caminho da 

linguagem, “ou seja, Heidegger situa a linguagem no plano da abertura originária do 

Dasein relacionando-a diretamente à fala, [...] assim como a compreensão, a 

interpretação e a disposição” (ZANELLO, 2004, p.284). Trata-se da diferenciação da 

linguagem e da comercialização das palavras. “É no circuito da fala que as palavras 

brotam de significações articuladas” (NUNES, 2012, p.188). Entretanto, a questão 

central de Ser e Tempo é o esquecimento do ser. 

Mas, é a partir dos escritos posteriores que Heidegger estabelecerá um 

intrínseco diálogo com a linguagem, especialmente nos escritos reunidos que 

originou o livro “A Caminho da Linguagem” (2003) publicado em 1959. Agora a 

linguagem é concebida como “a casa do ser” (HEIDEGGER, 2003, p.127). Para 

conceber a linguagem como a morada do ser, Heidegger não postula, com o seu 

pensamento, uma solução para o esquecimento do ser e sim voltar ao pensamento 

original, ou seja, “lembrar o esquecido” (HEIDEGGER, 2003, p.33). Para este autor, 

o esquecimento do ser alcançou proporções imensuráveis principalmente após a 

Segunda Guerra Mundial. Para melhor compreender o fio que conduz o seu 

pensamento, precisamos voltar para o pensamento anterior a Platão.  
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É preciso perceber que foi Platão, no século IV a.C., o primeiro a propor no 
Ocidente, de forma consciente, a separação entre poesia e reflexão e a dá a 
poesia o status de inferioridade diante da matemática e de outras formas de 
saber que, posteriormente, seriam classificadas como científicas. Antes de 
Platão a poesia era a forma de expressão mais sofisticada que o homem 
possuía. Ela era percebida como a própria manifestação do real e como a 
linguagem por sua excelência do ser humano (SANTOS, 2008, p.4). 
 

Partindo desse pressuposto, Platão separa a verdade da poesia. A poesia, 

por esse viés, caminha por uma via fantasiosa, enquanto a verdade caminha rumo à 

razão, ao pensamento lógico. No livro “A República”, de Platão (1965), Capítulo VIII. 

- Poesia e Filosofia: As recompensas eternas da Justiça, podemos perceber que os 

poetas ocupam um lugar subalterno em seu pensamento. O homem “de bem” é 

guiado pela razão, e o poeta categorizado como um imitador, um reprodutor e 

copiador. 

 
A pintura, por exemplo, usa de toda sorte de artifícios para lisonjear nossos 
olhos e não chocar nossos hábitos. Mas estes órgãos, submetidos às 
ilusões da perspectiva, são péssimos juízes. Para preservar-se de seus 
erros, é preciso recorrer ao número, ao peso e à medida, que são inventos 
da razão. Ora, a pintura descuidara destes meios seguros de controle: ela 
não poderia, portanto, satisfazer a razão. Não será custoso demonstrar que 
o mesmo sucede com a poesia, que se dedica principalmente a descrever 
as paixões da alma. [...] Mas, na realidade, da poesia só toleramos em 
nosso Estado os hinos em honra aos deuses e os cantos em louvor aos 
grandes homens (PLATÃO, 1956, p.55). 
 

No pensamento platônico, o homem deve ser guiado exclusivamente pela 

razão e não pela poesia, pois nela encontra-se uma forma mentirosa de 

manifestação que não alcança a realidade. O poeta tenta se refugiar da realidade 

vivendo na não verdade e na alienação total. Curiosamente, no inferno de Dante 

Alighieri, Platão ocupou a primeira roda do inferno. O limbo foi o lugar escolhido por 

Dante não só para Platão como também para Sócrates, Demócrito, Tales, Heráclito 

entre outros. Lá está o castelo das ciências humanas. “Chegamos junto a um fúlgido 

castelo. Sete vezes de muro alto cercado” (ALIGHIERI, 1955, p.43). Podemos dizer 

que esses sete muros constituíam o trivium (gramática, lógica e retórica) e 

quadrivium (aritmética, geometria, música e astronomia). Nessa viagem pelo inferno, 

Dante é acompanhado pelo poeta Virgílio que o guia nas nove rodas do inferno em 

busca da sua verdade por uma via poética. Teria Heidegger trilhado caminho 

semelhante quando se aproxima das poesias de Hölderlin4? Será que Hölderlin era 

	
4Johann Christian Friedrich Hölderlin foi um poeta, romancista, dramaturgo e filosofo alemão. 
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uma espécie de Virgílio para Heidegger a fim de alcançar a linguagem via poiesis 

enquanto originária? Será esse o caminho para superar a racionalidade? “Jamais se 

explicará a predileção do filósofo por Hölderlin; pode-se sim, elucidar porque o 

escolheu num determinado momento, logo após a sua renúncia à reitoria da 

Universidade de Freiburg in Brisgau, quando começara o seu dissídio” (NUNES, 

2000, p.113) com os pressupostos ideológicos do nacional-socialismo. Vontade 

política e poética se funde em busca de sentido.  

 
1) Hölderlin é o poeta do poeta e da poesia. 2) Simultaneamente, Hölderlin 
é o poeta dos alemães. 3) Como Hölderlin é tudo isso, poeta do poeta 
enquanto poeta dos alemães, de maneira latente e difícil, ele ainda não se 
tornou potencia na história de nosso povo. E como ainda não é, é preciso 
que assim se torne. Contribuir para isso é fazer ‘política’, no sentido mais 
alto e próprio do termo, a tal ponto que quem conseguir obter alguma coisa 
nesse terreno, não terá necessidade de discorrer sobre o ‘político’ 
(HEIDEGGER, 1980, p.214 apud NUNES, 2000, p.113). 
 

Poderia Heidegger ter perdido o sentido de ser? Será que ele mesmo, 

pensando no incômodo do Dasein, não gostaria de ocupar o lugar de potência para 

o povo alemão? Com esses questionamentos, abrimos caminho para refletirmos 

sobre o momento histórico que cada autor inicia a articulação hermenêutica em si 

mesma, pois ambos os lados, quando decidem aproximarem-se da poesia, viviam 

em um momento político instável. Heidegger com a renúncia da reitoria e o 

afastamento do nacional-socialismo, e Dante, com o exílio político. Nessa direção, é 

possível refletir que estavam experienciando o desabrigo do Dasein? Cada um com 

o seu inferno, experienciando através da linguagem poética a angústia do Dasein 

desabrigado, ‘sem terra’. A linguagem via poiesis em Heidegger nos lança rumo à 

Floresta Negra5, ou seja, a origem do pensamento de Heidegger. 

Para começarmos a pensar de forma meditativa, torna-se imprescindível nos 

afastarmos do pensamento calculante e previsível. 

 
Pensando o sentido da linguagem como linguagem, temos de renunciar aos 
procedimentos de há muito habituais de se considerar a linguagem. Não 
podemos mais considerar a linguagem segundo as representações 
tradicionais de energia, atividade, trabalho, força de espírito, visão de 
mundo, expressão, pelos quais assumimos a linguagem como um caso 
particular de algo universal. Ao invés de esclarecer a linguagem como isso 
ou aquilo e assim fugirmos da linguagem, o caminho para a linguagem deve 

	
5Martin Heidegger nasceu em 26 de setembro de 1889 na aldeia montanhesa de Messkirch, no sul da Alemanha, 
que era denominada a Floresta Negra. Após seu afastamento do nacional-socialismo, ele volta para a sua origem, 
ou seja, vai morar em uma cabana na Floresta Negra onde foram escritos a maior parte de seus pensamentos. 
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permitir a experiência da linguagem como linguagem (HEIDEGGER, 2003, 
p.199). 
 

Portanto, para experimentarmos a experiência com a linguagem meditativa é 

preciso se descolar do pensamento calculante, de verdades pré-estabelecidas e 

estáticas. Mas, como aprendemos a pensar de modo meditativo? E, principalmente, 

como aprendemos a pensar de modo meditativo na prática psicoterapêutica? Essas 

questões foram levantadas, pois é esse caminho que se abre na prática 

Daseinsanalítica. Não concebemos um fazer pronto e técnico porque se assim fosse 

seria impossível pensar de modo meditativo. O pensamento meditativo demanda a 

transcendência da representação, isto é, não existe nada definido a priori. “Pensar 

de forma meditante é, portanto, ao invés de tudo desejar referenciar a um contexto 

de sentidos e significados previamente dados, suportar a estranheza e a disruptura, 

renunciando à tola pretensão de tudo controlar” (SALLIS, 1990 apud SODELLI; 

TEODORO, 2011, p.259). Mostrar-se para o cliente por uma via meditativa é lançar-

se e abarcar todo o sentido que a linguagem enquanto linguagem nos convoca. 

Esse dizer, meditar e conceber a linguagem são dizeres abertos. Dizer via poiesis e 

dizer aberto à estranheza e ao inesperado.  

 
O homem pastoreia o sentido de ser, cuida do ser, isto é, cuida através da 
linguagem. Por isso, Heidegger vê os poetas como os próprios guardiões do 
ser; a poesia, contraposta à linguagem científica que revela o aspecto 
objético e calculável das coisas, pode tornar tangível o sentido do ser de 
todas as coisas em nossa existência com elas (CRITERI, 1996, apud 
SODELLI; TEODORO, 2011, p.269). 
 

Poiesis, portanto, é levar à luz, mas não é simplesmente uma luz que ilumina, e 

sim, uma luz que ilumina em meio à escuridão, e essa luz irradia desocultando o que 

está coberto com o véu da racionalidade, da cotidianidade, do falatório, do ser 

coisificado, da deusa verdade, da técnica e da explicação através da descrição 

concreta e massificada. Heidegger compreende que não é pertinente dizer que o 

pensamento e a poesia são interdependentes entre si, “pois pensador e poeta 

coexistem um no outro e possuem a singularidade de serem possuídos pela 

linguagem ao se deixarem conduzir pelo abismo do nada” (FREITAS, 2010, p.57). A 

partir do nada podemos “trazer para a linguagem como linguagem, o que pertence à 

linguagem” (HEIDEGGER, 2003, p.199), ou seja, não é um nada no sentido comum 

do termo, e sim, um nada que faz nos sentirmos em casa.  
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A linguagem é: linguagem. A linguagem fala. Caindo no abismo dessa frase, 
não nos precipitamos, todavia num nada. Caímos para o alto. Essa altura 
entreabre uma profundidade. Altura e profundidade dimensionam um lugar 
onde gostaríamos de nos sentir em casa a fim de encontrar uma morada 
para a essência do homem (HEIDEGGER, 2003, p.10). 
 

“Poiesis é, enfim, a noção que designa, genericamente, a aptidão para a 

criação, para a inauguração de sentidos que são e estão no criado como conteúdo 

(sentido) e expressão (realização)” (SOUZA, 2007, p.87) existindo de forma 

intrínseca um com o outro, ou seja, a separação dos termos é mera pedagogia para 

se fazer compreender na não necessidade de compreensão. Neste ponto, fica muito 

mais claro o caminho que percorremos e a importância de compreendermos o 

fundamento da hermenêutica e da ontologia a luz do pensamento heideggeriano. 

Como bem disse Benedito Nunes, não compreendemos poiesis como um fabricar 

técnico e sim como um “produzir que dá forma, um fabricar que engendra, uma 

criação que organiza, ordena e instaura uma realidade nova, um ser” (NUNES, 1999, 

p.11). 

 
Essa linguagem busca o interlocutor em seu espaço de liberdade. Quando 
me expresso poeticamente, o outro não é obrigado a concordar comigo. Na 
verdade, não há nenhuma razão para que ele o faça, e, no entanto, tenho 
uma grande expectativa de que ele possa me compreender, dentro da não-
necessidade de compreender (SODELLI; TEODORO, 2011, p.269-270). 
 

Compreendendo a linguagem por essa via, é possível esclarecer e entender 

porque a Daseinsanálise não é uma técnica e sim um caminho para. Dizer de forma 

técnica não faz sentido no atendimento, pois a teoria e a técnica falam de todos nós 

no falatório cotidiano, mas não diz especialmente de ninguém. Não diz de cada um. 

De cada ser-aí existindo no mundo. Das peculiaridades que permeiam nossa 

existência. Tradicionalmente percorremos um caminho inverso. Explicamos primeiro 

e compreendemos depois.  

“Em sua essência, a linguagem fala. O que buscamos no poema é o falar da 

linguagem. O que procuramos se encontra, portanto, na poética do que se diz” 

(HEIDEGGER, 2003, p.14). Compreendemos que o poema pode dizer 

especialmente de cada um e ao mesmo tempo de ninguém, pois cada um pode 

compreender e abarcar o sentido mais originário de ser a caminho da linguagem via 

poiesis. 
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Canto III 

 
 

Por mim se vai à cidade dolente, 
Por mim se vai à eterna dor, 

Por mim se vai à perdida gente. 
Justiça moveu o meu alto criador, 

que me fez com o divino poder, 
o saber supremo e o primeiro amor. 

Antes de mim coisa alguma foi criada 
Exceto coisas eternas, e eternas eu duro. 
Deixai toda esperança, ó vós que entrais! 

 
Dante Alighieri 

 

 

 Figura 1 -Porta do Inferno. Escultura de Auguste Rodin. 
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4. CAPÍTULO III - TECENDO VEREDAS ENTRE DANTE E LEVI 
 

Em meio a essas veredas, ou seja, caminhos esses tão apertados, desprovidos 

de espaços por serem tão próximos e familiares, convido você leitor a percorrer e 

participar dessa conversa entre Dante Alighieri, Primo Levi e Martin Heidegger. Para 

tanto, torna-se fundamental visitarmos a vizinhança. Afinal, quem são essas 

pessoas? Primeiro, vamos visitar, mesmo que de forma breve, a vida de cada um 

deles. 

 

4.1 Dante Alighieri - A Divina Comédia 
 

Dante Alighieri nasceu por volta do ano de 1265 na Itália. Em diversas fontes é 

salientado que não se sabe concretamente detalhes sobre sua vida, entretanto, 

pode-se afirmar que ele teve um forte engajamento político. Há relatos de que a mãe 

de Dante morreu quando ele tinha 5 anos e o pai aos 18 anos de idade. Aos 9 anos, 

Dante conhece Beatriz, seu grande e eterno amor “platônico”, desde o inferno até o 

paraíso.  Beatriz se casa em 1289 com um banqueiro. Dante, da mesma forma, isto 

é, por interesse e conveniência familiar, se casa com Gemma Donati. Beatriz morre 

no ano seguinte, em 1290 o deixando ainda mais obcecado em torná-la viva em 

suas poesias. Entretanto, nunca saberemos se a Beatriz existiu de forma concreta, 

sabemos somente que Dante cultuava um túmulo no jardim de sua casa com o 

nome de Beatriz Portinari (SANGUINÉ, 2008).  

Em 1292 escreveu sua primeira obra “Vida Nova”, que é o canto de amor por 

Beatriz. Acredita-se que, por volta de 1300, Dante começa a escrever a Comédia, 

nome inicialmente empregado. Em 1302, Dante foi acusado de corrupção e 

condenado a pagar multa pelo ato. Mas, posteriormente, a sentença foi modificada, 

condenando-o a ser queimado vivo em Florença. Nesse momento, exilado, 

perambulou pelas cidades de Verona, Bolonha e Ravena. Em 1321, Dante morre, 

logo após terminar o Paraíso. Jamais regressou à Florença, entretanto, seus restos 

mortais foram enterrados em Florença (COSTA, 2011). 

O nome Comédia em nada se assemelha ao significado comumente 

empregado. Comédia, naquela época, significava o oposto de Tragédia, justamente 

para fazer um paralelo com o conjunto de ideias da tragédia grega. Na Comédia a 

história inicia-se de forma melancólica e termina de forma “boa”, “alegre”. Na 
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Tragédia acontece o oposto (SANGUINÉ, 2008). O uso do termo “Divina” foi 

empregado posteriormente pelo poeta Giovanni Boccaccio. A primeira parte do 

trabalho de Dante, o Inferno, já era conhecida em 1317. A segunda parte, o 

Purgatório, em 1329 e a última parte, o Paraíso, após a sua morte (SANGUINÉ, 

2008). Ressalto que a análise proposta neste trabalho passará somente pelo Inferno 

de Dante, ficando em aberto, para próximos trabalhos, a discussão do Purgatório e 

do Paraíso. 

Podemos dizer que o Inferno de Dante imprime com veracidade todas as 

mazelas que circundam nosso existir. E essa veracidade foi expressa em seus 

escritos, pois a Divina Comédia, na realidade, é um auto relato, ou seja, Dante é o 

protagonista da história. Estudiosos da obra (SANGUINÉ, 2008; COSTA, 2011; 

MAURO, 2011; FABBRI, 2010), dizem que o Dante da história simboliza qualquer 

ser humano que, como ele, perdido naquela selva escura, estava submerso 

alegoricamente no seu próprio pecado. 

Como inevitavelmente somos seres históricos, dentro de uma história, convido 

você leitor a percorrer o mapa do Inferno de Dante. Curiosamente, os senhores 

poderão verificar alguma semelhança com nossos tempos. Resquícios de uma 

ideologia instituída? Entulho doutrinário? Pode até ser, mas Dante tem como 

premissa principal dar vida para o seu inferno, e esse caminho é percorrido via 

poiesis. No entanto, é interessante pensar que “Maomé e Ali sofrem as piores 

torturas por terem semeado a discórdia religiosa. Sem dúvida os devaneios 

dantescos foram para a Igreja Católica de então um excelente expediente de 

controle social” (SANGUINÉ, 2008, p.18). A Divina Comédia é um poço de 

significações e curiosidades sincronizadas milimetricamente. Dante também tem 

muitos “conhecidos” no inferno, neste sentido, o relato poético de Dante torna-se 

muito mais próximo e real. Dante puniu quem achou que deveria e considerou 

merecedor dos castigos mais bárbaros que se pode imaginar, passando assim, o 

inferno, a ser o lugar de todos aqueles que são pecadores. Cada qual com o seu 

castigo, muito próximo a Lúcifer e na ausência de Deus.  

 
Talvez simultaneamente matar Deus porque ele não existe e matar Deus 
para que ele não exista: motivo de riso. Matar Deus para libertar a 
existência dessa existência que a limita, mas também para conduzi-la aos 
limites que essa existência imitada apaga o sacrifício. Matar Deus para 
conduzi-lo a esse nada que ele é e para manifestar sua existência no centro 
de uma luz que a faz flamejar como uma presença ‘é o êxtase’. Matar Deus 
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para perder a linguagem em uma noite ensurdecedora, e porque esta ferida 
deve fazê-lo sangrar até que jorre uma ‘imensa aleluia perdida no silêncio 
sem fim, é a comunicação’. A morte de Deus não nos restitui a um mundo 
limitado e positivo, mas a um mundo que se desencadeia na experiência do 
limite, se faz e se desfaz no excesso que transgride (FOUCAULT, 2009, 
p.31). 

 

Dante institui suas próprias regras. O inferno passa a ser comandado e 

organizado por ele. Como um Deus reencarnado, o poeta confere ainda mais 

sentido para o seu relato. No mapa do Inferno, a porta está situada em Jerusalém, 

local onde Lúcifer colidiu ao cair do céu formando uma espécie de funil. “O buraco 

feito pela queda forma o Inferno, e o volume de terra deslocado pelo enterramento 

do corpo de Lúcifer forma uma imersa montanha que é o Purgatório, sendo que em 

seu cume está o Paraíso” (SANGUINÉ, 2008, p.19). 

 
Figura 2 - Mapa do Inferno de Dante 

 
O Inferno de Dante é constituído de 9 círculos. Cada círculo reserva um castigo. 

Conforme descemos e chegamos mais próximo a Lúcifer, os pecados e castigos 

tornam-se ainda mais graves. Na porta do Inferno há um dizer ‘Deixai toda 

esperança, ó vós que entrais’. Uma convidativa frase que nos leva ao inesperado, a 
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estranheza de nós mesmos. Como nos descreve Dante, o Inferno é organizado e 

dividido em nove rodas6 (ALIGHIERI, 1955). 

- Vestíbulo. Lugar onde estão os mortos que não podem nem ir para o céu, nem 

para o inferno. São os covardes e indecisos que estão condenados a correrem em 

fila enquanto vermes roem suas pernas. 

- I Círculo está o limbo, local onde se encontra os virtuosos pagãos, anteriores a 

Cristo e, por isso, não batizados, principalmente as crianças. No limbo também está 

situado o castelo das Ciências Humanas com sete muralhas. O trivium (lógica, 

gramática e retórica) e o quadrivium (aritmética, astronomia, geometria e música). 

Virgílio estava nessa roda, assim como outros poetas. 

- II Círculo encontra-se o vale dos ventos local onde permanecem os luxuriosos. 

- III Círculo chegamos ao lago de lama. Nesse círculo encontramos com os gulosos. 

- IV Círculo encontramos com as colinas de rocha, onde estão todos os gananciosos. 

- V Círculo encontramos o Rio Estige. Lá estão todos acusados de ira. 

- VI Círculo encontramos o cemitério de fogo que abriga vários hereges. 

- VII Círculo é dividido em três vales. O primeiro é o Vale do Rio Flegetonte onde 

encontramos aqueles que cometeram violência contra o próximo. O segundo é o 

Vale da Floresta dos Suicidas onde encontramos todos aqueles que cometeram 

violência contra si mesmo. No terceiro encontramos o Vale do Deserto Abominável 

que é reservado para aqueles que cometeram violência contra Deus. 

- VIII Círculo chama-se Malebolge, no qual encontramos os fraudulentos. Esse 

círculo está dividido em dez fossos que estão ligados por pontes. Os dez fossos são 

configurados com os sedutores, aduladores, simoníacos, adivinhos, corruptos, 

hipócritas, ladrões, conselheiros fraudulentos, semeadores da discórdia, pecadores 

que cometeram falsificação. 

- IX Círculo é o mais profundo de todos. Lá está o Lago Cocite onde estão os 

traidores. Essa roda é representada por Lúcifer, o traidor de Deus. Os traidores 

estão separados por quatro esferas: Caína é onde estão os traidores de parentes, 

Antenora estão os traidores de sua pátria, já na Toloméia estão os traidores de seus 

hóspedes e finalmente chegamos à Judeca onde encontramos aqueles que traíram 

seus mestres. Estão totalmente submersos no gelo do Cócito. Lá está Lúcifer, com 

	
6Para descrever as nove rodas do Inferno de Dante também foi utilizado o filme produzido por Giuseppe de 
Liguoro. A primeira exibição do filme aconteceu em Nápoles, no Teatro Mercadante, em 10 de março de 1911. 
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=CcBAAbpiZgw. 
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três cabeças. Cada cabeça mastiga os maiores traidores da história Judas, Brutus e 

Cassius (ALIGHIERI, 1955; SANGUINÉ, 2008). 

Em sua viajem pelo Inferno, Dante estava perdido em uma selva escura. 

Quando amanhece, começa a subir a colina. No caminho se depara com uma 

pantera, um leão e uma loba, obrigando-o a voltar para selva. Virgílio (70 a.C - 19 

d.C) foi escolhido por Dante para acompanhá-lo nas nove rodas. “A escolha pelo 

poeta Virgílio como acompanhante na difícil trajetória não é aleatória, pois fora ele 

quem imaginara a descida de Enéas ao inferno, ‘uma tradição bem viva na cultura 

medieval’” (ZILLES, 1998, apud SANGUINÉ, 2008, p.23). Virgílio guia Dante a 

pedido de Beatriz. Ressalto que, para essa análise, utilizaremos o canto XXVI em 

que Ulisses7, a pedido de Dante, narra a sua última navegação. O canto de Ulisses 

para a morte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

	
7Ulisses (Odisseu, na mitologia grega) era rei de Íthaca e um dos líderes do exército grego na guerra de Tróia. 
Ele surge em diversas obras gregas antigas como herói bravo e virtuoso. Nas obras de Virgílio é um político 
armador de intrigas e conspirações. Sempre foi retratado como um exímio estrategista, tendosido o autor do 
logro do cavalo de Tróia junto com Diomedes, que levou aconquista da cidade pelos gregos. Ulisses e Diomedes 
também são acusados do roubo do Palladium (estátua de Atena de Palas) que os troianos acreditavam ter caído 
do templo de Atena no céu, e que era a causa da invencibilidade de Tróia. Entre os maus conselhos de Ulisses 
está o incentivo dado a Aquiles ao revelar que o oráculo lhe profetizava grandes glórias (a rendição de Tróia). 
Mas Ulisses escondeu de Aquiles a segunda parte do oráculo, que profetizava também que ele morreria na guerra 
(ROCHA, 1999, p.76). 
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Vocês que vivem seguros 
em suas cálidas casas, 

vocês que, voltando à noite, 
encontram comida quente e rostos amigos, 

pensem bem se isto é um homem 
que trabalha no meio do barro, 

que não conhece paz, 
que luta por um pedaço de pão, 

que morre por um sim ou por um não. 
Pensem bem se isto é uma mulher, 

sem cabelos e sem nome, 
sem mais força para lembrar, 
vazios os olhos, frio o ventre, 

como um sapo no inverno. 
Pensem que isto aconteceu: 

eu lhes mando estas palavras. 
Gravem-na em seus corações, 

estando em casa, andando na rua, 
ao deitar, ao levantar; 

repitam-nas a seus filhos. 
Ou, senão, desmorone-se a sua casa, 

a doença os torne inválidos, 
os seus filhos virem o rosto para não vê-los. 

 
Primo Levi 

 
Figura 3 - Porta de entrada de Auschwitz I: “O Trabalho liberta”. 
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4.2 Primo Levi - É isto um homem? 
 

Primo Levi nasceu em Turin na Itália em 31 de julho de 1919. De família 

judaica, vivia integrado em uma sociedade pré-fascista, assim como outros judeus 

residentes da Itália. Mesmo após Mussolini entrar no poder, a Itália vivia um clima de 

relativa tolerância aos judeus. Entretanto, em 1938, Mussolini institui leis em um 

regime de segregação contra os judeus. Bens e moradias foram confiscadas, muitos 

foram afastados de cargos públicos. O Partido Fascista domina a Itália. 

Em 1940, Mussolini alia-se a Hitler para lutar ao seu lado na Segunda Guerra 

Mundial. Um ano depois, Levi recebe seu título de Doutorado em Química pela 

Universidade de Turin. Mesmo com a exclusão dos judeus das Universidades, havia 

muitos professores contra o regime fascista. Primo Levi, em meados de 1943, fez 

parte de um grupo de jovens chamado “partigiani”, resistentes ao regime ditatorial de 

Mussolini. No entanto, Levi foi preso pelas milícias fascistas e enviado à um campo 

de concentração localizado em Módena, na Itália. Dois meses após sua prisão, as 

tropas da SS chegaram ao campo e levam todos os judeus. O destino era Auschwitz 

(MACÊDO, 2012). 

Em “É isto um homem?”, Primo Levi descreve sua vida nos campos de 

concentração. Um misto de sonho, poesia e testemunho. “Para ele, o acontecimento 

é algo que está para além dos fatos, como também da verdade. Não pode ser 

expresso em termos lógico-racionais, uma vez que não é redutível ao primado da 

razão” (CEREJA, 2010 apud MACÊDO, 2012, p.53). 

 
Pela primeira vez, então, nos damos conta de que a nossa língua não tem 
palavras para expressar esta ofensa, a aniquilação de um homem. Num 
instante, por intuição quase profética, a realidade nos foi revelada: 
chegamos ao fundo. Mais para baixo não é possível. Condição humana 
mais miserável não existe, não dá para imaginar. Nada mais é nosso: 
tiraram-nos as roupas, os sapatos, até os cabelos; se falarmos, não nos 
escutarão - e, se nos escutarem, não nos compreenderão. Roubaram 
também nosso nome, e, se quisermos mantê-lo, deveremos encontrar 
dentro de nós a força para tanto, para que, além do nome, sobre alguma 
coisa de nós, do que éramos (LEVI, 1998, p.24-25). 
 

Levi associa a fervorosa necessidade de contar, com a repetição incessante de 

um sonho que tinha nos campos de concentração. Noite a noite esse sonho se 

repetia, com pequenas alterações, no entanto, vivo e latente de forma real. Ele está 

descrito no capítulo “As nossas noites”. Enfatizo que o livro “É isto um homem?”, 
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escrito por Levi, tem grande influência ao Inferno de Dante. Inclusive, o próprio autor 

faz uma comparação com os campos de concentração de Auschwitz e o Inferno de 

Dante Alighieri (MAURO, 2012). 

Primo Levi foi um dos poucos que sobreviveu aos campos de extermínio 

nazista. No dia 24 de janeiro de 1945 finalmente sai do inferno rumo à liberdade. 

 
24 de janeiro. Liberdade. A abertura na cerca de arame farpado dava-nos a 
imagem concreta da liberdade. Pensando bem, isso significava nada mais 
de alemães, de seleções, de trabalho, de pancadas, de chamadas - e, 
talvez, mais tarde, o retorno. Custava-nos, porém, convencer-nos disso e 
ninguém ainda tinha tempo de alegrar-se. Ao redor de nós, tudo era 
destruição e morte (LEVI, 1998, p.170). 
 

Ao voltar para a Itália em 1945, Levi encontra tudo como de costume. Sua casa 

e sua família não foram pegos. Volta também para sua profissão de químico. No 

entanto, a necessidade de contar não foi abandonada. Escreveu outros livros 

relatando sua viagem ao inferno de Auchwitz. No prefácio do livro o autor faz a 

seguinte observação “acho desnecessário acrescentar que nenhum dos episódios 

foi fruto de imaginação” (LEVI, 1998, p.8). Levi volta para sua casa somente no fim 

da guerra em meados de junho. Essa viagem durou até outubro. 

Em 1987, aos 68 anos, Levi é encontrado morto em seu apartamento. Há muita 

especulação sobre sua morte, pois muitos dizem que Levi teria se suicidado. Primo 

Levi realmente transformou seu auto relato em uma brilhante e bela poesia. A 

caminho da linguagem via poesis. A morada do ser. 

 

 

4.3 Deixais toda esperança, ó vós que entrais 
 

A linguagem: referimo-nos à fala, que conhecemos 
como uma atividade e capacidade nossas. 

Mesmo assim falar não é nenhuma propriedade assegurada. 
 Diante da admiração profunda e do terror atroz, o homem perde 

a fala. Enche-se de admiração, sente-se tocado e só isso. Ele não 
fala mais: fica em silêncio. Alguém pode num acidente perder a 

capacidade de falar. Ele não fala mais. Só que também não silencia. 
Ele fica mudo apenas. Falar implica em articular sons, seja falando 

ou calando, e mesmo na mudez, quando não podemos falar.  
 

Martin Heidegger, 2003, p.193. 
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Na Divina Comédia, de Dante Alighieri, ao ingressar sua viagem pelas 

profundezas do inferno, depara-se com uma inscrição na porta de entrada, ‘Deixai 

toda esperança, ó vós que entrais’. Curiosamente, Primo Levi, quando chega à 

Auschwitz I, também encontra na porta de entrada do campo de extermínio uma 

inscrição carregada de eufemismo com a frase dantesca do Inferno ‘O trabalho 

liberta’. Podemos também perceber a articulação entre os autores, quando ambos 

buscam, através da poesia, dizer aquilo que as palavras prosaicas não dizem. Dizer 

da condição humana. Dizer desse homem que simplesmente, está existindo aí, 

lançado no mundo. Heidegger, para pensar na linguagem enquanto linguagem 

radical, originária, também busca as profundezas da Floresta Negra para ‘deixar ser’ 

o seu pensamento. E, finalmente, eu também busco dizer através da poesia. Dizer o 

quê as palavras classificatórias não dizem. Esse círculo hermenêutico nos revela a 

nossa humanidade e, principalmente, a nossa historicidade.  

Há por outro lado, um objetivo muito claro entre os três autores quando 

percorrem um caminho para a poiesis. Vontade política e poética se funde em busca 

de sentido, pois os três viviam em um momento político de extremo conflito. Isso nos 

leva a pensar que, mesmo o homem em um estado de aprisionamento total, pode, 

através da poesia, encontrar com as suas piores mazelas, as chagas que nos 

lançam para um universo imensurável. 

 
Entregue à sua própria liberdade, a linguagem pode concernir unicamente a 
si mesma. Isso soa como o discurso de um solipsismo egoísta. A linguagem 
não se enrijece, porém, numa busca de si mesma, num auto-espelhamento, 
alienado de tudo o mais. Como saga do dizer, o vigor da linguagem é um 
mostrar apropriante, que justamente em se desprendendo libera o que se 
mostra no próprio de seu aparecer (HEIDEGGER, 2003, p.211).  

 

A poesia pode ser a afirmação de humanidade mesmo na ausência total de 

sentido. Afinal, o sentido está justamente em dizer sem muito explicar, em dizer nas 

entrelinhas, pois assim, a história vai se atualizando mesmo depois de sete séculos, 

mesmo após a 2° Guerra Mundial. Eu também sou fruto dessa história. O sentido 

penetra em nossa existência através do pagão Ulisses, do cristão Dante, do judeu 

Levi, do social-nacionalista Heidegger, do provocador Fernando Pessoa, da 

estudante Cyntia e de você, caro leitor. Como no Inferno de Dante, a sincronia de 

poemas descritos neste Ensaio, e os autores citados, tecem um elo de sentido único, 

impossível de ser explicado. Por isso convido você a sonhar. Podemos ir juntos, 
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caminhando leves como brisa. Fique à vontade para também se reconhecer nessa 

história, pois a via poiesis nos permite compreender e abarcar o sentido originário de 

nós mesmos, o sentido do ser-aí. Cada qual com seu inferno. Vamos iniciar essa 

viagem com o sonho de Levi nos campos de concentração, pois sonho e poesia 

caminham lado a lado. 

 
Aqui está minha irmã, e algum amigo (qual?), e muitas outras pessoas. 
Todos me escutam, enquanto conto do apito em três notas, da cama dura, 
do vizinho que gostaria de empurrar para o lado, mas tenho medo de 
acordá-Io porque é mais forte que eu. Conto também a história da nossa 
fome, e do controle dos piolhos, e do Kapo que me deu um soco no nariz e 
logo mandou que me lavasse porque sangrava. É uma felicidade interna, 
física, inefável, estar em minha casa, entre pessoas amigas, e ter tanta 
coisa para contar, mas bem me apercebo de que eles não me escutam. 
Parecem indiferentes; falam entre si de outras coisas, como se eu não 
estivesse. Minha irmã olha para mim, levanta, vai embora em silêncio. 
Nasce então, dentro de mim, uma pena desolada, como certas mágoas da 
infância que ficam vagamente em nossa memória; uma dor não temperada 
pelo sentido da realidade ou a intromissão de circunstâncias estranhas, uma 
dor dessas que fazem chorar as crianças. Melhor, então, que eu torne mais 
uma vez à tona, que abra bem os olhos; preciso estar certo de que acordei, 
acordei mesmo (LEVI, 1998, p.60). 
 

Como poetas de nós mesmos, podemos entender a experiência que nos 

possibilita a via poiesis. “O poeta jamais saberia fazer essa experiência com a 

palavra se não estivesse afinado pela tristeza, pelo tom da quietude de estar 

próximo ao que se retrai e assim se reserva para o anúncio inaugural” (HEIDEGGER, 

2003, p.130). Desse modo, ser sonhador é possível porque falamos. No entanto, 

falar não é só uma forma de comunicação. “A peculiaridade que caracteriza o falar 

consiste no fato de que, enquanto as outras formas de comunicação mostram o que 

existe, e apenas isso, o falar pode mostrar o que não existe” (POMPEIA; SAPIENZA, 

2011, p.105). 

 
O sonho está na minha frente, ainda quentinho; eu embora desperto, 
continuo, dentro, com essa angústia do sonho; lembro, então, que não é 
um sonho qualquer; que, desde que vivo aqui, já o sonhei muitas vezes, 
com pequenas variantes de ambiente e detalhes. Agora estou bem lúcido, 
recordo também que já contei o meu sonho a Alberto e que ele me 
confessou que esse é também o sonho dele e o sonho de muitos mais; 
talvez de todos. Por quê? Por que o sofrimento de cada dia se traduz, 
constantemente, em nossos sonhos, na cena sempre repetida da narração 
que os outros não escutam? (LEVI, 1998, p.60). 
 

Quando o homem diz dos seus sonhos e da angústia de ter os seus projetos 

inviabilizados, está falando de algo que ainda não é, ou talvez nunca seja. 
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Entretanto, para penetrar na fala da linguagem temos que nos desacostumar a ouvir 

o falatório cotidiano. Afinal, a linguagem é a casa do ser. Ao falar sobre essa 

inexistência, falar sobre o sonho é escutar o apelo que a linguagem faz para o ser 

em busca de abrigo.  

 
A linguagem foi chamada de a ‘casa do ser’. Ela abriga o que é vigente à 
medida que o brilho do seu aparecer se mantém confiado ao mostrar 
apropriante do dizer. Casa do ser é a linguagem porque como saga do dizer, 
ela é o modo de acontecimento apropriador (HEIDEGGER, 2003, p.215). 

 

Para escutar o apelo da linguagem em busca de sentido, vamos descer mais 

fundo. Assim como Dante desceu as nove rodas do inferno em busca de sentido e 

encontrou Ulisses, Levi também faz referência a esse fundo. “Pela primeira vez, 

então, nos damos conta de que a nossa língua não tem palavras para expressar 

essa ofensa, a aniquilação de um homem. Num instante, por intuição quase 

profética, a realidade nos foi revelada: chegamos ao fundo” (LEVI, 1998, p.25). 

Nesse fundo encontramos o canto de Ulisses para a morte. Prosa e poesia se 

encontram em busca de sentido. No canto dantesco XXVI encontramos a narrativa 

que Ulisses faz, a pedido de Dante, sobre a sua morte. Da mesma forma, Levi ao 

dar uma aula de italiano no campo de concentração para um amigo francês, 

aparentemente uma conversa qualquer, revela a mais profunda necessidade de 

dizer. A necessidade de abrigo. “Os versos de Dante assumem aqui, portanto, no 

universo do campo de concentração, o valor de um ato político e humano” (MAURO, 

2012, p.38). Na Divina Comédia, Ulisses não retorna para a sua terra natal, assim 

como Dante. Nesse conto o guerreiro grego afirma que atravessou o mediterrâneo, 

no entanto, “o afeto pelo filho, o amor pelo pai e o sentimento por Penélope não são 

suficientes para reter a ‘fome’ pelo novo e pelo conhecimento” (MAURO, 2012, p.42). 

Já no livro É isto um Homem? Primo Levi diz: “O canto de Ulisses. Quem sabe 

como e por que veio-me à memória, mas não temos tempo para escolher, esta hora 

já não é mais uma hora. Se Jean é inteligente, vai compreender. Vai: hoje sinto-me 

capaz disso” (1998, p.114). Retomemos que “em sua essência, a linguagem fala. O 

que buscamos no poema é o falar da linguagem. O que procuramos se encontra, 

portanto, na poética do que se diz” (HEIDEGGER, 2003, p.14). Compreendemos 

que o poema pode dizer especialmente de cada um e ao mesmo tempo de ninguém, 

pois cada um pode compreender e abarcar o sentido mais originário de ser a 
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caminho da linguagem via poiesis. Assim concebido, há uma expectativa de ser 

compreendido mesmo na incompreensão. 

 
Dante é um poeta tão universal, que pode acompanhar distintas vidas e os 
distintos momentos de uma vida. Quem se deteve a escutá-lo por um tempo, 
logo o leva consigo. Sendo ele mesmo um poeta desterrado, sua poesia 
ofereceu ao mundo um calor aconchegante aos desterrados; homem de 
partido, fez da paixão política um alto motivo inspirador de seu mundo 
fantástico, e o amor faz vibrar todas as suas cordas (FABBRI, 2010, p.68-
69). 
 

A linguagem via poiesis instaura o sentido. Clareia em meio à escuridão. Faz 

nos sentirmos vivos e únicos. Poiesis como um “produzir que dá forma, um fabricar 

que engendra, uma criação que organiza, ordena e instaura uma realidade nova, um 

ser” (NUNES, 1999, p.11). A poiesis o guia para além da cerca elétrica “na direção 

do mar aberto, símbolo da liberdade reconquistada por meio da poesia” (MAURO, 

2012, p.45). Em Dante, Levi e Heidegger a poesia toma contornos estreitos com a 

essência desse homem lançado no mundo. A poesia afirma a sua humanidade, ou 

seja, “algo que mostra ao deportado que ele não está fora do mundo” (MAURO, 

2011, p.1). Nas palavras de Levi, o poema dantesco desvela um sentido inaugural. 

 
É como se eu também ouvisse isso pela primeira vez: como um toque de 
alvorada, como a voz de Deus. Por um momento, esqueci quem sou e onde 
estou. Pikolo me pede para repetir esses versos. Como ele é bom: 
compreendeu que está me ajudando. Ou talvez seja algo mais: talvez 
(apesar da tradução pobre e do comentário banal e apressado) tenha 
recebido a mensagem, percebido que se refere a ele também, refere-se a 
todos os homens que sofrem e, especialmente, a nós: a nós dois, nós que 
ousamos discutir sobre estas coisas, enquanto levamos nos ombros as 
alças do rancho (LEVI, 1998, p.116). 
 

A possibilidade se abre através da poesia, do dizer aberto à estranheza. Dante 

oferece essa possibilidade a Levi, mesmo que de forma momentânea. Possibilitou a 

abertura de sentido, o fio condutor que faz tecer o tecido, ou seja, “para libertar o 

sentido que possibilita o tecido, para vislumbrar o próprio tecer e re-tecer” (MATTAR; 

SÁ, 2008, p.194) em busca da verdade que liberta. “O que é um caminho? Caminho 

é o que se deixa alcançar. A saga do dizer é o que, sendo escutado, nos deixa 

alcançar a fala da linguagem” (HEIDEGGER, 2003, p.205).  

A Divina Comédia é uma alegoria que retrata não somente o destino de Dante, 

mas de toda humanidade. Por meio do poema de Dante, podemos observar um 

misto de elementos clássicos da cultura grega e romântica que com o passar do 
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tempo, foram sendo incorporados à Filosofia, à Teologia e à cultura cristã. Podemos 

dizer que o testemunho de Primo Levi, articulado com o Inferno dantesco, alcançou 

proporções imensuráveis, pois diz de nós. Diz de cada ser-aí lançado no mundo. 

Considero que esse capítulo não é “puramente” somente uma análise. Esse capítulo 

também relata a minha experiência de vida, o meu inferno por uma via poética, pois 

somente relatar empobreceria a dimensão histórica que circunda o meu existir. Por 

esse motivo escolhi o caminho via poiesis. 

 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Chegando agora ao fim do início do caminho, percebo que ter percorrido essa 

via produziu a abertura enquanto clareira. Hoje é possível, de forma real, conceber a 

linguagem enquanto acontecimento apropriativo. Reconhecemos que o terapeuta 

não é dotado de uma neutralidade, de um colocar-se pela metade no encontro e de 

um não se misturar com o outro. Pelo contrário. Admitimos o difícil caminho para um 

espaço terapêutico aberto enquanto clareira. O pensamento meditativo angustia 

porque nos sentimos despidos. Este pensar meditativo caminha por uma via do dizer 

aberto, via poiesis. Uma postura terapêutica que vislumbra uma escuta autêntica e 

meditativa via poiesis inclina-se para uma via desveladora. É um levar a luz, trazer 

algo para a desocultação. A linguagem via poiesis no encontro terapêutico busca 

liberdade. 

Compreendendo a linguagem por essa via, é possível esclarecer e entender 

por que a Daseinsanálise não é uma técnica e sim um caminho para. Dizer de forma 

técnica não faz sentido no atendimento, pois a teoria e a técnica falam de todos nós 

no falatório cotidiano, mas não diz especialmente de ninguém. Não diz de cada um. 

De cada ser-aí existindo no mundo. Das peculiaridades que permeiam nossa 

existência. Tradicionalmente percorremos um caminho inverso. Explicamos primeiro 

e compreendemos depois.  

“Em sua essência, a linguagem fala. O que buscamos no poema é o falar da 

linguagem. O que procuramos se encontra, portanto, na poética do que se diz” 

(HEIDEGGER, 2003, p.14). Compreendemos que o poema pode dizer 

especialmente de cada um e ao mesmo tempo de ninguém, pois cada um pode 

compreender e abarcar o sentido mais originário de ser a caminho da linguagem via 
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poiesis. Através dos brilhantes e reais escritos de Dante Alighieri e Primo Levi, 

pudemos vivenciar a linguagem via poiesis em Heidegger. Portanto, experienciamos 

que o encontro daseinsanalítico configura-se como uma possibilidade de abertura de 

familiaridade com sua própria verdade. A verdade que liberta. Enfim, o caminho 

percorrido, difere do saber classificatório e absoluto. Compreender Heidegger, nessa 

acepção, é pensar fora do quadrado. É acompanhar o pensamento meditativo rumo 

à Floresta Negra em busca de uma clareira em meio a escuridão. 
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