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A PERTENÇA DO SENTIDO ORIGINÁRIO 
DO AMOR AO HORIZONTE CENTRAL 

DO PENSAMENTO DE MARTIN HEIDEGGER

Dax Moraes1

RESUMO: Embora ainda sejam escassas as abordagens sobre o amor em Heidegger, tal reflexão pode 
ser liberada em múltiplos sentidos, sendo objetivo do presente artigo apontar para um deles, talvez o 
mais abrangente. Para tanto, após introduzirmos breves considerações acerca de trabalhos já existentes, 
buscamos privilegiar aqui, de início, a centralidade, não do amor como um conceito na obra de Hei-
degger, mas do sentido do amor em sua própria concepção de Filosofia, tal como ele parece assumir. 
Todavia, a restrição a esse aspecto da questão pode fazer com que caia em segundo plano algo mais 
essencial, a saber, que o amor não apenas traduz a essência da atitude pensante, mas compreende toda a 
discussão heideggeriana sobre nosso modo de ser, da qual emerge o problema da Filosofia e a Filosofia 
como problema. Em seguida, portanto, partimos para a correspondência entre essa consideração mais 
geral e a questão das relações de amor entre humanos. 

PALAVRAS-CHAVE: Amor. Liberdade. Sorge. Porvir. Favor.

Parece inescapável, a julgar pelos raros estudos que tematizam o amor 
na obra de Heidegger, apelar às ocorrências da palavra em uma passagem da 
carta Sobre o humanismo, um trecho compilado nos Seminários de Zollikon – 
a resposta de Heidegger a Binswanger – e, naturalmente, à correspondência 
com Hannah Arendt, que é, certamente, a fonte mais profícua, mas também 
a utilizada com maior parcimônia. Creio não poder, nesta oportunidade, es-
capar ao inescapável. De todo modo, o propósito deste trabalho é o de buscar 
inserir tais fontes em um contexto maior e evitar tomá-las como ponto de 
partida. Por esse meio, o que dissera Heidegger sobre o amor não há de ser 
tomado, como uma primeira leitura da obra pode sugerir, como ocorrências 
casuais, mas como expressões de um pensar não tematizado pelo autor, mas 
ainda assim qualitativamente decisivo, na medida em que remete ao essencial 
do pensar autêntico em geral. Não é possível especular a propósito das razões 
pelas quais Heidegger frequentemente omitira a tematização ou ocultara esse 
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elemento do pensar, porém, a adequada seleção e confrontação das raras men-
ções, postas em contexto comum, deve ser eloquente e elucidativa, de sorte a 
reunir as pistas suficientes para lançar luz sobre novas perspectivas e caminhos 
de pensamento, a partir de então. Decerto, não diretamente no que concerne 
a temas já consagrados, mas, quiçá, a sua proveniência, que supõe a natureza 
da atitude pensante bem como o empenho a ela dedicado. Assim, nesta opor-
tunidade, não poderei me deter no julgamento sobre o velamento do tema 
por Heidegger e, talvez, de modo relativamente indireto, poderá ficar claro em 
que medida Heidegger, ainda assim, pode oferecer uma contribuição positiva 
para a compreensão da relação entre amor e filosofia, enquanto não restrita a 
uma atitude perante o saber e a verdade, todavia, todo outro em geral e a um 
outro em particular. Esse caminho que se pretende abrir, contudo, só pode ser 
percorrido em parte no presente artigo, em virtude mesmo de se tratar aqui, 
precisamente, da abertura do caminho ou, antes, de sua revelação preliminar, a 
partir do que ele possa ser mais compreensivamente trilhado por mim mesmo 
e, espera-se, por outrem. Por isso, não se trata de dizer se Heidegger aborda 
bem ou mal o tema ‒ seja o sentido do amor, seja o da filosofia e do filosofar 
‒, mas o quão longe esse tema leva (ou pode levar) nas leituras da obra de 
Heidegger, as quais, em torno desse tema, ainda são pontuais.

Quanto à parcimônia no uso da correspondência, sabe-se do frequente 
preconceito a que está sujeita a carta, como fonte filosófica... Não é este o mo-
mento apropriado para aprofundar essa discussão, sequer havendo espaço para 
tanto, mas remeto à abordagem da questão por Valeria Piazza (2003), em seu 
O amor em retração, publicado junto de A paixão da faticidade, de Agamben, 
no livro A sombra do amor: sobre o conceito de amor em Heidegger.2 Sobre isso, 
apenas citarei as palavras de Benjamin, em uma carta a Ernst Schoen, de 19 
de setembro de 1919: 

As trocas de cartas são muito subestimadas porque referidas à noção in-
teiramente falaciosa de obra e autoria uma vez que pertencem à esfera do 
“testemunho”, cuja referência a um assunto é tão insignificante quanto a 
referência a qualquer testemunho histórico-pragmático (inscrição) sobre a 
pessoa de seu autor. (BENJAMIN apud PIAZZA, 2003, p. 77).

Seja por essa razão ou por qualquer outra, o fato é que recorrer a cartas 
para discutir filosoficamente um assunto não é algo tomado como atitude 

2 Uma tradução minha para essa obra encontra-se no prelo. Eu a utilizarei aqui, embora fazendo 
referência à edição originalmente publicada em francês, conforme a bibliografia.
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“cientificamente” séria. O preconceito se agrava, quando se recorre a cartas em 
virtude do fato de o autor não haver discutido certo assunto, em sua obra ca-
nônica. Que isso, no caso do amor em Heidegger, é uma imprecisão atestam as 
passagens constantes na compilação de Medard Boss, não sendo à toa que por 
aí começam o próprio Agamben (2003), Ferreira (2011), Fernandes (2011) e, 
em um verbete, Schuback (2015). Ponho em destaque “as passagens”, porque 
apenas a uma delas se faz referência, nesses trabalhos, a que revela a Sorge como 
amor, retirada do manuscrito de 8 de março de 1965 (HEIDEGGER, 2009, 
p. 227). A segunda passagem é de um seminário ocorrido na casa de Boss, em 
23 de novembro do mesmo ano, na qual se lê que

o mal-entendido de Binswanger não consiste tanto em que ele quer 
complementar o “cuidado” com o amor, mas sim no fato de que ele não 
vê que o cuidado tem um sentido existencial, isto é, ontológico, que a 
analítica do Dasein pergunta pela sua constituição fundamental ontológica 
(existencial) e não quer simplesmente descrever fenômenos ônticos do 
Dasein. (HEIDEGGER, 2009, p. 154-155).

Considerando que Ser e tempo apresenta o Dasein como ser-no-mundo 
como Sorge, se Sorge é inseparável do amor fundado na compreensão do ser, 
não como mero fenômeno ôntico, pode-se mesmo concluir não apenas que o 
amor tem, sim, lugar em Ser e tempo, mas até, nas palavras de Schuback, que 
“Dasein é amor” (SCHUBACK, 2012a. p. 138-139). É o resultado a que ela 
chega, ao comentar a referida passagem do manuscrito de 8 de março, em 
seu O amor heideggeriano. É precisamente a partir do manuscrito de Zollikon 
que os mais preciosos desdobramentos tiveram lugar e, felizmente, cada um 
dos estudos referidos acima seguiu seu próprio caminho, sem se repetirem ou 
citarem uns aos outros, exceto no caso de Agamben, o qual é citado por Piazza, 
Ferreira e Schuback. Isto é importante: o fato de os estudos dos brasileiros te-
rem – ao menos até aqui – se desenvolvido de modo independente. Contudo, 
isso confere às tentativas um certo grau de indesejável marginalidade ao tema. 
Nesse contexto, iniciar a discussão pelos Seminários adquire certo tom “apolo-
gético” e autoindulgente, facilmente quebrado, quando cada um dos autores 
consegue seguir a pista deixada em Zollikon, para vislumbrar o sentido e o 
lugar do amor, na obra de Heidegger, que supera em muito o que nos oferece 
a carta Sobre o humanismo. Sim, esta também uma carta, mas teria, talvez, 
deixado de sê-lo, ao ser publicada pelo próprio Heidegger, em uma coletânea 
tão relevante como Marcas do caminho. Novamente, no que concerne a cartas, 
o próprio Heidegger, em uma carta tardia a Arendt, com data de 29 de setem-
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bro de 1967, levanta uma questão mais relevante do que as que comumente se 
colocam: “Nas cartas espelha-se a obra... ou será que vale antes o contrário?” 
(HEIDEGGER apud LUDZ, 2001, p. 116 [Doc. 98]). É notável que Heide-
gger não ponha em dúvida se se trata a carta de algo relativo à “intimidade”, 
à “esfera privada”; trata-se de questionar se a vida se reflete na obra ou se a 
obra se reflete na vida, sem, contudo, pensá-las como separadas! A vivência se 
reflete no pensamento ou o pensamento se reflete na vivência, quiçá ambos, 
mas jamais se separam. A separação é meramente teórica, artificial, e isso está 
em pleno acordo com o pensamento de Heidegger. 

Diante desse cenário, a reflexão sobre o amor em Heidegger pode ser 
liberada em múltiplos sentidos, buscando-se aqui privilegiar, de início, a cen-
tralidade, não do amor como um conceito na obra de Heidegger, mas do senti-
do do amor em sua própria concepção de Filosofia. Nisso consiste um primeiro 
momento. Todavia, a restrição a esse aspecto da questão pode fazer com que 
caia em segundo plano algo mais essencial, a saber, que o amor não apenas 
traduz a essência da atitude pensante, mas compreende toda a discussão heide-
ggeriana acerca de nosso modo de ser, da qual emerge o problema da filosofia, 
do ser, da verdade e do movimento. Por uma questão metodológica, não por 
“amor” da letra, busco assumir o que Heidegger exprime, a fim de contextua-
lizar em seus textos, tão adequadamente quanto possível, suas palavras sobre o 
amor. O amor é originário, no seguinte sentido:

No amor, surge sempre a responsabilidade pelo ser amado, o ser com o 
qual cada um de nós é e está no modo da preocupação [Fürsorge]. [...] o 
amor não deve ser concebido como relação fatual entre dois ou mais entes 
que se ocupam cotidianamente uns dos outros [como meras subjetivida-
des] mas sim como modo próprio de ser daquele que é no mundo como 
cura [Sorge]. [...] o amor é cura, débito e angústia – [...] um modo de 
ser co-pertinente à cura, fundamento de toda preocupação. [...] Portanto, 
o cuidado [tal como entendido psicológica ou antropologicamente] não 
determina o amor, mas, ao contrário, é este a determiná-lo no mundo das 
ocupações. (MORAES, 2005, p. 68-69).

Os problemas clássicos da metafísica têm sua originariedade eluci-
dada mediante a investigação que segue o fio condutor da “questão fun-
damental da filosofia”, no dizer de Heidegger (2012), em seu curso sobre 
A essência da liberdade humana. Tal investigação encontra seu caminho no 
problema da liberdade e é precisamente à liberdade que vemos vinculado o 
amor, naquilo que nos legou Heidegger e conforme destacado por aqueles já 
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referidos pesquisadores, os quais se questionaram a respeito, cada qual a seu 
modo. A recondução do amor à Sorge, todavia, pode levar muitos a pensar 
que isso mais uma vez deve restringir o alcance da questão ao âmbito do 
assim dito “primeiro Heidegger” ou, no máximo, ao “período de transição”. 
Quanto a isso, recorrer a trechos breves dos Seminários (em que Heidegger 
fala de Ser e tempo) ou à carta Sobre o humanismo e escritos dos anos trinta, 
estimados como “de transição”, pode parecer pouco eloquente. A “solução” 
seria, talvez, recorrer a alguma fonte “pós-virada”, que nos “autorizasse” o 
movimento de, a partir do amor como liberdade, lançar luz não apenas so-
bre o pensamento de Heidegger como um todo, mas, além disso, trazer à 
proximidade da existência propriamente concreta e imediata o sentido do 
amor que abarca todos os níveis da vivência humana. Dito de modo breve, 
a compreensão do amor como a disposição fundamental e essencial ao ser-
-livre como tal, considerando a centralidade da liberdade como questão que 
perpassa toda a obra de Heidegger, consiste no pré-requisito para a possibi-
lidade de se reconhecer, nessa obra, a presença perene do amor.

Como se sabe, o problema da metafísica é aquilo que move toda a filo-
sofia heideggeriana. Indo às raízes da metafísica, a cada vez Heidegger encon-
tra os gregos. Em uma célebre conferência proferida em 1955, diz Heidegger 
acerca de um fragmento de Heráclito:

O elemento específico de philein [amar] do amor [...] é a harmonia que 
se revela na recíproca integração de dois seres, nos laços que os unem 
originariamente numa disponibilidade de um para com o outro. [...] O 
corresponder é, necessariamente e sempre e não apenas ocasionalmente e 
de vez em quando, um corresponder dis-posto. (HEIDEGGER, 2000a, 
p. 32-37).

Como compreender adequadamente essa “disponibilidade correspon-
dente”? A que ela se volta, em primeiro lugar? Naturalmente, ao que é digno 
de amor. O que é digno de amor, o amável por excelência? Heidegger respon-
de, em um manuscrito do final dos anos trinta: “O digno de amor denomina a 
palavra a ‘sabedoria’.” (HEIDEGGER, 2010, p. 62 [§14]). Note-se que o dig-
no de amor não é a sabedoria, que não se trata a Filosofia de uma mera inclina-
ção por um objeto nomeado “sabedoria” por aquele que a deseja para si como 
a um bem; ao invés disso, o amor é próprio à sabedoria. Em conferência pro-
ferida em 1952, Heidegger parafraseia Hölderlin, assentindo: “Consideramos 
que o amor se funda no fato de pensarmos o mais profundo.” (HEIDEGGER, 
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2007a, p. 120). O amor da sabedoria não é um sentimento despertado por 
um objeto, mas é “elemento” copertinente ao “mais profundo” – a sabedoria 
mais profunda é aquela em que há amor, sendo junto ao amor que esse saber 
se realiza, na condição de “disponibilidade correspondente”. Nas palavras de 
Schuback (2012b, p. 72):

Vendo claro a precedência da sabedoria da amizade relativamente à ami-
zade pela sabedoria, os gregos prezaram mais do que tudo pensar com 
amigos, pensar junto, descobrindo nos banquetes, nos “simpósios”, como 
se diz em grego, a alegria da vida filosófica, a vida de pensar entre amigos a 
amizade pelo que nos dá e nos faz pensar.

A metafísica insistiu em buscar para o amor um objeto digno – a ne-
gação da temporalidade, a negação da mortalidade, a negação da finitude, 
em uma palavra, o divino. Tornando-se o divino um objeto, assim também o 
amor.3 Esqueceu-se, porém, de atender ao divino, de que o homem deveria an-
tes ser o que é, ao invés de querer ser-outro. A humanidade empenhou-se em 
querer ser digna de amor, como se à realização do amor coubessem condições, 
como se, por ele, algo se devesse fazer. A isso retornarei mais adiante, porém, 
por ora, esse “nada a fazer” serve de elucidação inicial para a “disponibilidade 
correspondente”, no sentido da gratuidade. Na conferência de 1951, ... poe-
ticamente o homem habita..., quase no final, Heidegger diz que “amizade” é 
“uma extraordinária tradução feita por Hölderlin do termo kháris” e, citando 
um verso de Sófocles, em que a kháris é traduzida por “benevolência”, conclui 
que o advento da benevolência/amizade genuína – o bem-querer gratuito – 
encerra “a felicidade de medir-se com o divino.” (HEIDEGGER, 2007b, p. 
180). Comentando essa passagem, Fernandes afirma, com razão, que a gratui-
dade, graças a cujo modo de ser se dão dileção e benevolência, “é o modo de 
ser originário, fontal, do cuidado.” (FERNANDES, 2011, p. 169). O espaço 
disponível aqui impede o aprofundamento histórico do conceito de kháris, 
mas logo se perceberá o quão distante se encontra de seu sentido originário o 
afeto compassivo a que ordinariamente se remete a caritas cristã e o quão tal 
sentido abre caminho à compreensão do amor, em Heidegger. 

A “disponibilidade correspondente” é análoga àquela do ouvinte – não 
qualquer ouvinte, porém, o ouvinte genuíno de que nos fala Ser e tempo –, pois 
a Filosofia não acontece apenas na fala, mas também na escuta. “Mas como 

3 Essa questão é tratada criticamente e, em detalhe, em meu livro História filosófica do amor: ensaio para 
uma nova compreensão da essência do amor humano, atualmente no prelo.
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surgem aqueles que ouvem?” – perguntava-se Heidegger (2010, p. 60), no 
citado manuscrito do final dos anos trinta – “somente aqueles que podem eles 
mesmos dizer podem ouvir, sem que se tornem ao mesmo tempo servos por 
isso”. Uma vez que nessa experiência amorosa do saber enquanto ser-ouvinte 
com algo a dizer, que se dispõe como aquele que responde, e por isso livre, há 
sempre uma contraparte, a “responsabilidade” do falar e ouvir é sempre uma 
co-respondência. O deixar-dizer no silenciar daquele que, não tomado pelo 
falatório circundante, tem o que dizer, consiste na positividade da liberdade, 
que jamais se realiza no mero querer-falar do falatório.

Mediante essa tentativa de elucidação da “disponibilidade correspon-
dente” como capacidade de estar aberto ao outro, no deixar-dizer, chega o 
momento de citar a recorrente passagem da carta “Sobre o humanismo”, pois 
agora a ligação essencial entre o amor e a liberdade como deixar-ser é, deci-
didamente, explicitada. Zelar “por uma ‘coisa’ ou por uma ‘pessoa’, em sua 
essência”, diz Heidegger (2008a, p. 329), “significa amá-la, querê-la” ‒ “sie 
lieben: sie mögen”, lê-se no original.4 Todavia, esse querer (mögen) não pertence 
ao domínio de uma vontade que “só pode produzir isto ou aquilo, mas pode 
fazer com que alguma coisa ‘se essencie’ em sua pro-veniência”, deixando que 
ela seja, consistindo na “verdadeira essência do ser capaz [Vermögens]”. Esse 

4 Ver também o fino comentário de Marcia Schuback (2012a, p. 146-147), em seu Heideggerian 
love, bem como suas alternativas de tradução, lidando com a riqueza semântica do verbo mögen. Vale 
salientar a imensa dificuldade existente em se traduzir o trecho, não apenas em virtude do complexo 
semântico reunido em mögen, que por si só pode trazer embaraços ao intérprete e merecer um ensaio 
à parte. Algo que, por exemplo, pode causar estranhamento é verter, como faz Agamben, a preposição 
kraft pelo substantivo grâce: por que Agamben teria deixado passar a oportunidade de lançar mão de 
uma expressão como “por força de”? Na tradução brasileira temos “em virtude de” e a versão inglesa 
traz o substantivo strength. De fato, “por força de” evoca a noção de necessidade (por causa de), o que 
evidentemente não é o caso, razão mesma pela qual a palavra aparece entre aspas. Tal desvio é evitado 
por uma alusão a uma expressão aparentemente sinônima, porém dotada de sentido muito diverso: 
“graças a”. Ao invés de se tratar de uma necessidade, trata-se de algo que advém por favor, pelo livre 
querer de alguém, sem o que algo não se realizaria, sendo, portanto, uma espécie muito peculiar de 
“causa” – é, antes, uma proveniência da possibilidade de que algo seja, possibilidade esta que não se 
encontra jamais em nosso poder ao mesmo tempo em que não se dá como coerção, mas exclusivamente 
por favor, ou mesmo “por acaso”. É do possível que qualquer coisa como uma causa pode provir. Nesse 
sentido, strength pode ser uma boa opção, pois a força suficiente para que algo seja possível dispensa 
que se recorra a uma ordem causal prévia, como quando se diz “obra da graça”. Desse modo, “graça” 
pode ser entendida em sentido substantivo, pois o favor é também um dom, um presente (kháris) 
– mögen é aqui pensado como “presentear a essência”, razão pela qual Schuback utiliza a tradução 
favouring. “Favor” e “graça”, ademais, são palavras traduzíveis por amor, particularmente quando se 
trata do amor caritativo, ágape, o que faz recordar a remissão a Agostinho por Arendt, e vemos aqui 
o próprio Heidegger apontar para lieben e mögen como termos intercambiáveis. Por essa via, acaba 
ocorrendo um contato entre a versão de Agamben e aquelas que traduzem Vermögen por “ser/tornar 
capaz” em vez de “potência” (puissance).
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poder (Vermögen) próprio ao querer, que é uma capacidade, não uma força 
dominadora, é aquilo em “virtude” de quê “alguma coisa pode propriamente 
ser”, “é o ‘possível’ [Mögliche] em sentido próprio”. Em todo esse contexto, 
o poder não quer dizer um poder-fazer, mas um poder-ser, ou mesmo um 
poder-deixar-ser, assim como o querer não é um desejar para si, mas um liberar 
para o próprio. O pensamento autêntico, amoroso por sua própria essência, 
é ouvinte e, como tal, acolhedoramente liberador de possibilidades de ser, 
não se confundindo a um uso instrumental e instrumentalizador da raciona-
lidade pelo qual se pretende apenas determinar e condicionar os modos de ser 
restringindo e fechando suas possibilidades – é à ciência e à técnica que cabe 
realizar possibilidades; ao amor, permiti-las. Afirma Heidegger, mais adiante 
(p. 330): “A assim chamada ‘existência privada’ ainda não é, em todo caso, 
o ser essencial, livre, do ser humano” pelo simples fato de se ver ocupada 
“livremente” com seus próprios interesses; pelo contrário, uma tal existência 
apenas “se aferra à negação do âmbito público”, mantendo-se, todavia, como 
“apêndice dependente” que se “alimenta de seu mero retirar-se do público”. 
Trata-se, em verdade, de uma fuga da própria responsabilidade e do amor o que 
impossibilita essencialmente o pensar – isto é, uma fuga do estar abertamente 
disposto, atento e pronto a responder ao apelo uma vez ouvido. 

Sendo essa uma passagem recorrente nos estudos referidos sobre o 
amor em Heidegger, não é possível aqui retomar em detalhes os resultados a 
que cada um chegou, mas algumas indicações devem ser feitas. Ferreira, ao fim 
de seu artigo Amor e liberdade em Heidegger, salienta:

Encarregar-se de alguém não significa ser em seu lugar, assumir os seus 
cuidados ou conservar este alguém para si, antes significa doação de ser, ou 
seja, gratuidade em desdobramentos de liberação de possibilidades de ser 
[...]. Isto significa empenhar-se conjuntamente para que cada um seja livre 
para ser o que propriamente se é. [...] Neste tipo de empenho fica em sus-
penso os modos impróprios da afinação do amor, melhor, neste empenho 
está suspenso o controle sobre o modo de ser do outro, a cobrança que o 
outro seja deste ou daquele modo e a barganha ou o comércio de possi-
bilidades de ser. Com esta suspensão temos o encarregar-se de alguém no 
modo do empenho livre para ser o que se é, ou seja, temos o modo próprio 
da afinação do amor. (FERREIRA, 2011, p. 157).

Em Ser e tempo, à luz dessas palavras, reconhecemos claramente a que 
possibilidade da preocupação corresponde o amor autêntico da kháris. Em 
Ser e tempo, §26, dentre os modos positivos da preocupação, há aquele que 
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evita que o outro seja em sua propriedade, buscando ser em seu lugar nas 
ocupações. Trata-se do einspringen. Essa atitude exacerbadamente cuidadora 
domina o outro pela dependência, mantendo-o incapaz, como se ele não 
pudesse ser por si mesmo, calando seu cuidado essencial. É o que comumente 
se entende por “superproteção”. O outro modo positivo se encontra expresso 
pela palavra vorausspringen. Essa espécie de preocupação consiste em que não 
se substitui ou tenta substituir o outro em seu ser e suas possibilidades de 
fato, retirando-lhe seu cuidado, mas o devolvendo, ou seja, sem indiferença, 
contribuindo para seu ser-capaz. Eis a atitude amorosa para com o outro, que 
Heidegger (2014, p. 179) afirma ser, “em sua essência, [a que] diz respeito 
à cura propriamente dita, ou seja, à existência do outro e não a uma coisa 
de que se ocupa”. Nessa atitude, ajuda-se “o outro a tornar-se, em sua cura, 
transparente a si mesmo e livre para ela”. Portanto, amar não é estar disponível 
como quem presta um serviço, não é dedicação a algo superior, mas a proteção 
que visa à elevação do amado, no sentido da realização de suas possibilidades, 
próprias ou impróprias, sejam elas de nosso gosto ou não – por isso se diz que 
a preocupação genuinamente amorosa é gratuita. Assim se pode compreender 
o que se lê no §14 de seu manuscrito póstumo, reunido sob o título Meditação: 
“Amor é a vontade de que o amado seja, na medida em que ele encontra o 
caminho para a sua essência e se essencie nesse caminho. Uma tal vontade não 
deseja nem exige. Dignificando, ela deixa que o que é digno de amor ‘venha a 
ser’ como o amado, sem, não obstante, criá-lo.” (HEIDEGGER, 2010, p. 62). 

Remetendo-se a uma carta de Heidegger e Arendt, escrita em 22 de 
junho de 1925, concluem Lancelin e Lemonnier (2009, p. 161), citando-a5: 

Amar [...] é “apreender o ‘tu’ deixando-o ao mesmo tempo ser, isto é, sem 
procurar possuí-lo. Abandonados ao que nos supera, não podemos nos 
apropriar completamente dessa doação que nos é feita, mas apenas acolhê-
la. “Que o amor seja, eis o regozijante fardo de que a existência é legatária, 
a fim de que, por sua vez, ela possa ser”.

Mas o que significa exatamente “apreender o ‘tu’”, ou melhor, como 
seria isso possível? Minha sugestão seria que tal possibilidade advém da aber-
tura liberadora que os olhos do amor efetivam e, nesse sentido, poder-se-ia 
ler o que diz Heidegger, em um de seus cursos sobre Nietzsche, intitulado 
A vontade de poder como arte: “O amor nunca é cego, mas clarividente; so-
mente o estado daquele que está enamorado [Verliebtheit] é cego, fugidio e 

5 Heidegger, citado conforme as autoras.
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brusco.” (HEIDEGGER, 2007c, p. 45). Decerto, há muito dessa “ceguei-
ra” no enamoramento “cheio de cuidados”, mas não no amor propriamente 
dito, essencial. Como frisa Ratcliffe (2009, p. 361), o “amor que é ‘cego’ 
é um amor pelo qual alguém experimenta o mundo, um amor no qual se 
está esquecido [oblivious] de certas possibilidades”, mas tal não seria, como 
veremos, o caso do amor que deixa-ser. Voltando à carta de 1925, também 
se lê que amor é fé, confiança no outro, sendo por essa abertura que se torna 
possível “apreender o tu” tal como ele é e será: 

Se digo que minha alegria para consigo é grande e cresce, então isso sig-
nifica que também acredito em tudo o que faz parte de sua história. Não 
arranjo para mim um ideal, nem tampouco estaria em condições de me 
sentir tentado algum dia a educá-la ou coisas do gênero, mas a amo com-
pletamente. Exatamente como você é e com a história que permanecerá 
a sua. Somente então o amor também tem força para o futuro e não se 
confunde simplesmente com o gozo fácil de uma ocasião; somente então 
a possibilidade do outro está co-inserida e fortemente instaurada contra 
crises e lutas que não permanecem ausentes. Mas com isso uma tal crença 
também está protegida contra o abuso de confiança do outro no amor. O 
amor que pode se lançar alegremente em direção ao futuro finca raízes. 
(HEIDEGGER apud LUDZ, 2001, p. 26 [Doc. 20]).

Logo, amor não é apenas amor de algo imediatamente presente, entre-
tanto, originariamente, amor do porvir. Assim se pode perceber com suficiente 
clareza uma unidade de pensamento em textos de diferentes épocas, sejam 
pertencentes à obra, sejam pertencentes à correspondência privada, seja no 
que concerne à filosofia, seja no que concerne à vivência do amor de alguém. 
O deixar-ser não é pertinente apenas ao humor sereno, mas ao amoroso, e 
talvez mais originariamente, como disposição, uma vez que o amor copertence 
à liberdade essencial. Não é, portanto, somente uma afinação privilegiada na 
lida com o aparato técnico6, mas inerente a todo estar-junto, inclusive e sobre-
maneira no amor. A propósito, é possível libertar-se das inquietas ocupações 
pelas quais se tenta, obstinada, egoística e narcisicamente, conformar o amado 
a expectativas do amante, como se o próprio amante não devesse, também, ser 
“passível de mudanças”. Esse já é um tema recorrente nas primeiras cartas de 
Heidegger a Arendt, como, por exemplo, na escrita um pouco antes, em 8 de 
maio, na qual ele se pergunta: 

6 V. Heidegger, [2000b].
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Tudo já não tinha se dado e não será sempre assim? Fizemos algo para 
que isso acontecesse?/ E o que podemos fazer além de nos abrirmos: 
além de deixarmos ser o que é [?] Deixar ser de um tal modo que o amor 
se torne para nós uma alegria pura e a fonte de cada novo dia de vida. 
(HEIDEGGER apud LUDZ, 2001, p. 21 [Doc. 14]). 

Heidegger chega a afirmar ter apreendido isso de Agostinho, segundo a 
formulação “Amo: volo, ut sis”.7 A formulação encontrará seu lugar no terceiro 
capítulo da segunda parte da tese de Arendt, no contexto em que ela escreve: 
“O amor renuncia ao outro para o provocar para avançar em direção ao seu ser 
verdadeiro, tal como tinha renunciado a si próprio na procura de si próprio.” 
(ARENDT, 1997, p. 116). Na carta em questão, de 13 de maio de 1925, 
Heidegger escreve: “Estar em meio ao amor [in der Liebe sein] = ser impelido 
até o seio da existência mais própria. [...] Eu a amo: quero que você seja o que 
é.” (HEIDEGGER apud LUDZ, 2001, p. 23 [Doc. 15]). O comentário de 
Piazza coloca em destaque: 

A posição ontológica do amor é finalmente confirmada aqui: estar no 
amor equivale pura e simplesmente a experimentar a existência mais 
“própria” e a descobrir, concomitantemente, que esse ser “compelido” 
no seio da existência também significa querer a existência do outro. 
(PIAZZA, 2003, p. 90). 

Já o caráter desse ser compelido (ou impelido) pelo amor consiste na-
quilo que Heidegger denominará “paixão”, no referido curso sobre Nietzsche, 
no qual Agamben encontra o ponto central de sua interpretação de que o 
amor, em Heidegger, é “paixão da faticidade”. É, no entanto, desejável e – 
mais do que isso! – necessário pensar tais palavras contra Agostinho e para além 
dele, no seguinte sentido: amor como superação do desejo de posse – a única 
renúncia legítima. Permite-se assim que cada um seja o que é. E isso não é váli-
do apenas para relações de amor propriamente dito, uma vez que, nas palavras 
de Schopenhauer (2009, p. 200), na 21ª de suas Parêneses e máximas, “para 
vivermos entre os homens, temos de deixar cada um existir como é, aceitando-
-o em sua individualidade ofertada pela natureza, não importando qual seja”. 
Que o amor/cuidado é modo propriamente originário de toda abertura ‒ isso 
significa: a liberdade essencial ‒, Heidegger já antecipa no início da década de 

7 Cf. carta seguinte, p. 23.
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vinte, inscrevendo em adendo a um de seus cursos: “O cuidar é sentido funda-
mental da relação de vida.” (HEIDEGGER, 2011, p. 112).

Que o amor, enquanto modo mais próprio da preocupação, na medida 
em que tem em vista o ser-livre-para de um outro, assume e quer seu porvir,  
justifica-se pela própria essência do cuidado radicada na temporalidade de 
ser-no-mundo. Nas palavras de Fernandes (2011, p. 164), a “cada instante, 
a presença é o seu porvir, o seu ter-sido e o seu presente”, de maneira que o 
“deixar-ser que faz emergir as coisas em sua propriedade” deve ser compreendido 
como “a forma de compreensão originária das coisas.” Aí se encontra a essência 
da liberdade humana, segundo Heidegger (2012, p. 343), no curso em que a 
tematiza ‒ é a condição de possibilidade da manifestabilidade do ser do ente, da 
compreensão do ser. 

Parece oportuno, a esta altura, fazer referência a uma das definições 
oferecidas por Heidegger para o verbo freien (“liberar”) – que também pode 
ser traduzido por “namorar” ou, antigamente, por “pedir em casamento” –, a 
qual, aliás, guarda grande proximidade à sua recém-aludida caracterização do 
apego amoroso à essência, na carta Sobre o humanismo. Enfatiza ele: “Significa, 
originária e propriamente: defender, deixar algo repousar em sua própria essência 
protegendo-o.” (HEIDEGGER, 2006, p. 108-109). Propositadamente, 
não sigo a opção da edição argentina adotada, vertendo o verbo schonen 
para o espanhol preservar, a fim de escapar a conotações que, com certeza, 
também Heidegger quereria evitar. Minha opção por “defender” responde por 
conotações que remetem ao cuidado (em amplo sentido) e à proteção – palavra 
de que já me utilizei para caracterizar o modo da preocupação vorausspringen  
– não apenas inerentes ao sentido do verbo alemão como também explicitadas 
pelo próprio Heidegger, na sequência: “Mas proteger é: manter a essência no 
cuidado em que só se demora se se lhe permite retornar ao repouso de sua 
própria essência. Proteger é: ir constantemente em socorro desse repouso, 
esmerar-se nele.” Pela mesma razão indicada, não segui o espanhol retener, 
em vista de suas conotações de “retenção” inerentes a todo “conservar” de 
fato, o que não é o caso, já que o protegido permanece evidentemente livre, 
em sua essência, sob a proteção cuidadora, não sendo, pois, “mantido” no 
sentido de permanecer em um estado, porém, pelo contrário, na dinâmica de 
seu ser-possível.8 Assim, a constância é exigência de quem cuida, não do que 
é cuidado, que só permanece enquanto é livre, se não escaparia, justamente 

8  É possível que Fernandes (2011, p. 170) tenha tido o mesmo cuidado, ao empregar os termos 
“custodia e salvaguarda”.
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porque, cuidando do amado, é do próprio amor que se cuida, e o amor reside 
no dar, não no receber, sendo a reciprocidade uma feliz co-incidência, no rigor 
da expressão – a incidência conjunta de dois na relação que os liga entre si, sob 
a forma de um duplo cuidado, não de um cuidado que se oferece e se tem de 
volta. Eis por que toda dominação ou controle é repelente do que se pretende 
dominar e, portanto, nisso reside o sentido da incompatibilidade entre amor e 
poder e o da coincidência copertinente de liberdade e amor. Por sua vez, o verbo 
“manter”, no sentido aqui pretendido, abre espaço à ideia de um cuidado que 
tem em vista, na manutenção, garantir apenas que persista o vigor do que 
é mantido, o sentido de todo cuidado que vai em socorro. Em semelhante 
sentido se poderia falar em uma alegórica relação de maternidade da parte de 
Afrodite para com Eros, a beleza como nutriz-mantenedora do amor.

Com respeito ao vigor e sua manutenção, a deusa da juventude no pa-
ganismo germânico chamava-se Freya – era ela, deusa também da fertilidade, 
do amor e da beleza e cujo nome segue a etimologia de “liberdade”, Freiheit, a 
cultivadora das maçãs de ouro que garantiam a imortalidade dos demais seres 
divinos. Assim, pensar o amor como liberdade é pensar o amante como abrigo 
acolhedor para o amado. A propósito, a palavra alemã que Heidegger usa aqui 
para “cuidado” é Hut, homógrafa do termo alemão para “chapéu”, que, em 
inglês – também uma língua germânica –, virou hat. Em inglês, hut significa 
“cabana” – em alemão, Hütte. A proximidade significativa entre essas palavras 
é bastante visível e nada casual: a cobertura de uma cabana assemelha-se a um 
chapéu, além de desempenhar o papel de, cobrindo, proteger e defender das 
intempéries o que se encontra sob si (de minha parte, eu igualmente vincula-
ria a essas imagens a palavra inglesa para “abraço”, hug). Também em latim se 
verifica essa associação, pois tegere significa “cobrir”, “abrigar”, “proteger”, e te-
gum, “telhado” – talvez nossa palavra “telhado” tenha vindo daí, após algumas 
transições fonéticas. A partícula “pro” do “proteger” – em que se reconhece o 
tegere latino – indica ao mesmo tempo o caráter antecipatório da defesa que 
abriga, em que o protetor já se põe disponível para outro, em correspondência com 
ele, ao invés de querer ter o outro disponível para si em uma unilateralidade, e, 
ainda, que essa antecipação, sendo sempre em prol, em vista de um outro – 
por amor do outro –, não se antecipa à sua presença, mas é sempre junto dela, 
coincidindo no instante de seu acontecer, pois a ela se destina. Uma vez que freien 
carrega, sobretudo, a ideia de algo aberto, esse abrigo não aprisiona, essa defesa 
não reprime, a manutenção não retém, a cabana não tem portas trancadas. À 
parte o fato de a imagem da humilde cabana sem trancas do campo consistir 
em imagem bastante recorrente e evocativa do pensamento de Heidegger, “o 
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filósofo da Floresta Negra”, é notável o universo semântico que permeia suas 
palavras sobre a proteção do livre, palavras que se fundem de modo tão har-
mônico que, em seu fundo, vibram em uníssono, sinfonicamente. 

Outra observação que se faz importante é sobre o caráter originalmente 
ingênuo e inocente do pro-teger amoroso, isto é, aquele que não se antecipa à 
presença do protegido, no sentido do einspringen. Certo de si mesmo, como o 
são toda ingenuidade e toda inocência, trata-se de amor seguro que, oferecen-
do segurança, não conhece o perigo, e por isso libera. Não há nele qualquer 
malícia. Apenas de modo derivado a defesa de que se ocupa o protetor é uma 
antecipação de um perigo inatual, seja de todo ausente, seja já iminente, pois é 
segundo a experiência do risco e da força exterior, segundo um sentimento de 
todo alheio ao amor – a saber, de des-confiança –, que o defensor se converte 
naquele que procura se pre-venir (chegar antes) de um dano pre-visto qualquer. 
Nesse último caso, ao defender, o defensor ocupa-se menos do defendido do 
que daquilo de que pre-tende defendê-lo; nessa ocupação, o defendido pode 
ser até “esquecido” enquanto se mantém uma vigilância atenta ao que se passa 
alhures. Tal defesa, a qual parece ilustrar um caso do modo da preocupação 
como einspringen, pode até mesmo dar as mãos ao aprisionamento, como em 
um estado de sítio, em uma quarentena, sob um toque de recolher etc., mas 
também em todo tipo de restrições estabelecidas “para o nosso próprio bem”. 

Naturalmente, esse último caso faz recordar A peste, de Camus – não 
tanto pelo isolamento geográfico politicamente imposto, mas por suas conse-
quências existenciais. Penso, em particular, em Raymond Rambert, o jorna-
lista estrangeiro que faz de tudo para escapar do território sitiado, não apenas, 
como tantos outros, para salvar a si mesmo, todavia, para reencontrar e cuidar 
da esposa que, muito doente, poderia vir a falecer enquanto ele era detido ali 
sem notícias. Conta o narrador que “durante todo aquele tempo ele havia de 
algum modo se esquecido de sua mulher para dedicar-se inteiramente à busca 
de uma abertura nos muros que o separavam dela”, dando-se conta disso ape-
nas no momento em que viu “todas as rotas uma vez mais fechadas”, graças a 
que “ele a reencontrou de novo no centro de seu desejo.” (CAMUS, 2005, p. 
145). O fracasso da desgastante insistência em escapar, a frustração decisiva de 
seus planos, eis o que lhe tirou a venda dos olhos, permitindo-lhe ver de novo 
o verdadeiro objetivo de seus esforços – a mulher amada. Não basta, portanto, 
que o amado seja o fim último de nossas ações se, ao nos dedicarmos a ocupa-
ções, ainda que em seu nome, ele se torna mero fim, mero nome e, então, “es-
quecido” uma vez terminado o perigo, correndo-se o risco de, tendo o amante 
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reunido todas as provisões e oferendas necessárias ou simplesmente desejadas 
para prestar-lhe honras, não houver mais quem as receba. Afinal, nesse ponto, 
paradoxalmente, o fim e sua efetividade são sacrificados aos meios disponíveis. 
Aqui se pode reconhecer, em toda sua extensão, a falha essencial de toda dedi-
cação – dedicar-se ao que se ama envolve sempre, ao mesmo tempo, abandono 
do que se ama em prol de alguma espécie de serviço; eis o que significa dedi-
cação: serviço e separação; jamais amor. A exigência de “amor e dedicação” é 
uma demanda que destrói a si mesma, consistindo na insana tentativa de dar 
atenção a dois objetos ao mesmo tempo, enquanto apenas um pode estar em 
primeiro plano presente a nós. 

Semelhante contraste entre expressões distintas da preocupação, mes-
mo em seus modos positivos, deve facilitar a compreensão de algo peculiar e 
ainda silenciado, a saber: que deixar-ser o outro suas próprias possibilidades 
pode implicar “perdê-lo”. “Perdê-lo” não para um rival, não para o desamor, 
não para a morte, sequer, mas para ele mesmo. Tal possibilidade parece ir na 
contramão de tudo o que se pretendeu dizer, em filosofia ou não, sobre o 
amor: “O desejo de ter sempre junto a si.” Pode servir como elucidação o que 
conclui Piazza (2003, p. 101) acerca do que seria a essência do amor para Hei-
degger: “A essência do amor não pode ser experimentada senão aceitando-se 
o inadmissível que nos escapa e abandonando-nos a ele.” No contexto dessa 
conclusão, ela acabava de dizer: 

Afirmando implicitamente que o amor consiste em manter-se em presença 
de uma ausência, [Heidegger] não quer dizer com isso que seja necessário 
dissolver a ausência na presença, lançando sobre ela um raio de luz que 
a exponha e a revele. Inversamente, manter-se em relação com o oculto 
tampouco significa deixar-se atrair por ele e permitir que todas as coisas se 
tornem obscuras. A dimensão de claridade-obscuridade e de opalescência 
aberta pelo amor, de que a a-létheia é a metáfora mais luminosa, equivale 
à condição em virtude da qual somos entregues àquilo que nos ultrapassa, 
àquilo de que não podemos nos apropriar nem compreender por comple-
to, somente padecer.

Quando alguém ama sem ser correspondido, pode-se sustentar que é 
um amor incondicional, porque a ausência de retribuição nada significa para o 
amor feliz por amar, o que é muito diferente de querer dar mesmo que o outro 
não queira receber – isso pode ser outra coisa bem diferente de amor, variando 
desde a indiferença da dádiva à mera obstinação em se fazer visível, notado. 
Nesse último caso, não há uma relação propriamente dita, enquanto naquele 
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há uma relação, embora de mão-única, como, aliás, sempre é toda relação amo-
rosa. A felicidade por amar se aproxima mais do que escreve Heidegger a Aren-
dt, na já citada carta de 22 de junho de 1925: “Nós só atuamos, conquanto 
estejamos em condições de dar; sendo indiferente se esta doação é sempre a 
mesma ou se ela será em geral acolhida.” (HEIDEGGER apud LUDZ, 2001, 
p. 26). O amor verdadeiro não apenas prescinde de provas, como também de 
contrapartida, de modo que a alegria em presentear apenas aumenta a partir 
de si mesma, como em uma espécie de “inchaço” – não é paga nem pagá-
vel pelo agradecimento –, e toda eventual contrapartida é somada ao próprio 
amor, que a incorpora em si – não constitui sua recompensa (toda recompensa 
é compensação, um crédito para saldar um débito). Esse “inchaço”, que tam-
bém se sente na “incorporação” do amor recebido – não em retorno, não em 
troca, mas dado em mão-única, independentemente do que quem dá recebera 
antes, daí chamar a isto co-incidência, a incidência concordante de duas ou 
mais casualidades –, corresponde a uma sensação ao mesmo tempo vaga e 
inconteste de que algo em nós infla, de que inflamos de fato e que isso pode 
ser visível para quem está por perto. O amor se fisiologiza. Normalmente, essa 
sensação se confunde com um sentimento de excitação e diz-se que os olhos 
chegam a brilhar. Entretanto, o mais importante aqui não é o efeito, todavia, 
o que essa independência do amor com relação à contrapartida diz de sua 
essência temporal enquanto admissão de passado e futuro em sua propriedade 
originária. Se o amor é cura/cuidado, radica-se na temporalidade de ser-no-
-mundo com os outros.

Isso significa, concretamente, que nos “planos para agradar o amado” 
não se planeja o agrado do outro, como se se estivesse planejando um investi-
mento, determinado segundo expectativas de lucro futuro. Para investimen-
tos, cabem as interferências da escolha previamente calculada em vista de um 
futuro determinado. Os “planos para agradar o amado”, por sua vez, não vão 
além do próprio momento presente em que o agrado deve acontecer, no qual 
o amante se projeta e no qual vive a cada etapa da construção desse momento 
– pode-se afirmar que o amado “vive para isso”, como quem planeja uma festa 
com amor, não tendo em vista quem irá comparecer, falar bem ou falar mal, ou 
quaisquer outras formalidades sociais, ou o mero ocupar-se da “administração 
de um evento”, mas a certeza de que será um “belo acontecimento”. Ou seja, 
“viver para isso” significa não ter em “conta” a repercussão, mas realizar-se no 
processo que se esgota no momento “para o qual” se viveu, no qual se vinha 
vivendo pelo amor. Trata-se de um continuum, não há a interposição de mais 
nada. Eis tudo o que pode significar, para um amor verdadeiro, querer o amor 
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do outro: não a espera pelo que pode dele receber ou nele provocar, mas o estar 
presente ao seu acontecer, tê-lo junto ao próprio amor – nisso o amor não passa 
a “valer a pena”; nisso, o amor se consagra como relação, pois o encontro acon-
teceu e fez-se espetacular. Aí, o objeto amado é superado, deixando de ser visto 
como pessoa de carne e osso, frágil mortal, para ser contemplado em sua bele-
za máxima e infinita como amante eterno. Escreve Heidegger a Arendt, em 1 
de maio de 1925: “O direito à espera é para o amado o mais maravilhoso, pois 
justamente na espera a amada se faz ‘presente’.” (HEIDEGGER apud LUDZ, 
2001, p. 20 [Doc. 13]). Não se poderia ainda tomar essa espera, em sua auten-
ticidade – considerando o que também escreve Heidegger a respeito, em Ser e 
tempo ‒, como uma espera pensante, como o autêntico sentido do “pensar no 
que se ama”? A ausência do pensado como condição de seu ser propriamente 
pensado também é reconhecida por Arendt (1987, p. 227):

Em sua separação essencial em relação ao mundo, o pensar sempre se dedi-
ca apenas ao ausente, a questões ou coisas subtraídas à percepção imediata. 
Se, por exemplo, encontra-se um homem face a face, ele é percebido de 
fato em sua corporeidade, mas não se pensa nele. Se se pensa, já se interpõe 
um muro entre os que se encontram, secretamente se distancia o contato 
imediato. Para se aproximar pelo pensar de uma coisa ou, antes, de um 
homem, eles devem se manter distantes da percepção imediata.9 

Na impossibilidade de se concluir, no sentido de dar por encerrado, 
ainda que provisoriamente, o assunto, contando, porém, que o exposto até 
aqui tenha aberto caminhos não apenas para uma compreensão mais originá-
ria do amor, mas também da pertinência de seu sentido ao centro das medita-
ções de Heidegger, resta abrir horizontes. Se o amor não é um sentimento, mas 
uma relação posta por si mesma (compelindo/impelindo) à revelia de quem 
ama e de quem é amado, ainda não se esclareceu como isso é possível, tampou-
co por que Heidegger não o tematizou. A alternativa para compreendê-lo será 
examinar o amor como uma disposição, no sentido que lhe dá Heidegger, em 
sua analítica existencial, uma vez que já estejamos “autorizados” a considerar 
o amor, no contexto de Ser e tempo e para além dele, não mais como sim-
ples tonalidade afetiva. Enquanto disposição, o amor não apenas colocaria a si 
mesmo como relação essencial entre o homem e seu mundo, como também, 
e mais importante, poderíamos chegar à compreensão de que o mundo se 
transforma aos olhos de quem ama, a ponto de, adquirindo sentido peculiar, 

9 Uma versão do texto foi enviada a Heidegger por carta, em setembro de 1969 (v. LUDZ, 
2001, p. 137).
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as ações e a própria vontade entrarem em conformidade à disposição amorosa. 
“O amor não apenas transforma o conhecer, mas também o sentir. Ele não é 
um conhecimento, mas uma total transformação daquilo que significa conhe-
cer. [...] Esta força transformadora chama-se favor.” (SCHUBACK, 2012a, p. 
148). É por amor que eclodem certos sentimentos e não outros, que as próprias 
tonalidades afetivas emergem como modos seus. A esta altura, a pergunta de 
Heidegger a Arendt – “nas cartas espelha-se a obra... ou será que vale antes o 
contrário?” – talvez tenha como resposta: “elas se correspondem...”
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